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বিষয় 

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও ঘৃণ। 
আল্লাহব দয়া 
আল্লাহ্র দিদার 
আল্লাহ্র নাম 
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ঈদুল আফৃহাব কোববাশী 
ঈমান 
উ 

উইল বা অছিযিৎ (দান) 
উৎকোচ (ঘুষ) 
উপহাব 
উপবেশন 
উপার্জন 
৬. 
খু বা হায়েয 
খপ (কর্ত, দেন!) 

*১৪৬ 

১৪৯ 

১৫৩ 

১৫৬ 

১৫৭ 

১৬৭ 

১৩৪ 

১৭০ 

১৭১ 

১৭৩ 

১৭৪ 

১৭৮ 

১৮৬ 

১৮৭ 

১৯২ 

১৯৭ 

১৩) 

৯২১৫, 

২১৭ 

২২ 

২৪ 



1৬০] 
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এ 
একই নামায দুইবার পড়া 
একত্রে ভক্ষণ 

এতিমদের প্রতি কর্তব্য 

এ'তেকাফ 

এশ্রাক ও চাশৃতের নামায 
এস্তেঞ্জ! (যলমূত্র ত্যাগেব শিষ্টাচার) 
এহরামে অপেক্ষা 
এহরাম অবস্থায় শিকার 
ও 

ওয়াক্ফ 
ওয়ারিসী স্বত্ব 

ওলিম৷ 
ক 

কর্তব্য কার্ষে বিশ্বাস ভঙ্গ 

কদরের রাত্রি 

কপটতা বা মুনাফিকী 

কবর আজাব 

কবর জিয়ারত 

কর্ম (কাজ) 
করমর্ন বা মোসাফাহা। 

কাষ-প্রবৃত্তি 
কিয়ামত 

কিয়ামতের আলামত (লক্ষণ) 

কুরআন পাঠেব নিয়ম 

কুরআন সংগ্রহ 
করআনের মধ্যে সিভূদাহ্ 
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বিষয় 

কৃরআন্ ও হাদীসেব ব্যাখ্যার নিষম 
কৃতন্ঞতা বা শোকর্ 
কৃষিকার্য ও উদ্যান নির্মাণ ( বর্গা ব্যবস্থা ) 
কেশ মুণন 

কেশ বিন্যাস 

কেশ বঞ্জন 

কোববানীব পশ্ 
ক্রোধ 

কৌতুক 
খ 
খাতৃনা কর। 
খাদ্য 

খাদ্য-দান 

খাদ্যেব পাত্র সঙ্থন্ে। নির্দেশ 
খাযকল বুলুগ ( বয়:প্রাপ্তিৰ মর্যাদা ) 
খেলাধূলা 
খোৎবা 

খোত্বা এবং তশ্বীকেব দিন 
গা 
থুহণেব নামায 
গান-বাজনা 
গোমস্তা বা অন্যেব প্রতিনিধি 
গোসল (জুম 'আব দিনের ) 
গোসল 
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বিষয 

ছবি 

জন্-নিষস্ত্রণ 
জবব দখল 

জবেহ্ 

জানায৷ 

জামাতের ফজিলত বা মাহাত্ম্য 

জামিন 

জীবন স্বত্ব 

জীব-জন্তব প্রতি কর্তব্য 

জতা ও মোজ। 

জম'আব দিন ও নামায 
জেহাদ বা যুদ্ধ 

ত 
তওবা 

তকদীৰ 
তকবীবের পব নামাযেৰ ধাবা 

তসবীহ্ব নামায 

তসবীহ্, তাহমীদ, তাহ্লীল, তকবীব 

তাবাম্ুম 
তাবাবীহ্ব নামায 

তালাক 

তাশাহহুদেব পর দোয়া 
তাহাজ্জুদ নামায 
দূ 

দস্ত পরিষকার বা মেসুওয়াক 
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বিধয় 

দয়া এবং অত্যাচার 
দাড়ি, গোঁফ ও অন্যান্য কেশ 
দাড়ি-পাল্ল। 

দাদন 

দান 

দান ( অপবিবর্তনীয ) 

দাফন 

দাস-দাসীব প্রতি কর্তব্য 

দেউলিয়। 

দোযখ বা নরক 

দোয়া বা প্রার্থনা 

ধ 
ধন-সম্পত্তিব লালস! 
ধর্ম সন্বদ্ধে। তর্ক-বিতর্ক 
ন্ 
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নম্রতা 

নাবালকেব অভিভাবক 
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নামাষেব সাবি 
নিয়ত ব৷ উদ্দেশ্য 
নির্দিষ্ট দোষ সম্বন্ধে ওকালতী 
নৃতন চাঁদ দর্শন 
নৈতিক চরিত্র 
গন 

পদে নিয়োগ 

পরনিন্দা 

পর্দা 

পরিশ্মেব সন্মান 
প্রতাবণ। 

প্রতিজ্ঞা বক্ষা 

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 

প্রথম সময নামাষ পড়া 

পাত্রী দেখা 

পানাহাবেব বীতিনীতি 
পানিব বিধান 

পানির হক 

পানীয়দ্রব্য 

পাপ-পুণ্য 
পুনকথান 
পোশাক-পরিচ্ছদ 

ফ 

ফব্য ব্যতীত অন্যান্য নামায 
ফিত্রাব দান 
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বংশ, জাতি বা দেশেব গৌবব 
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বযোজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের পবম্পর কর্তব্য 
বিচার 
বিচাব, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রযাণ 

বিচার ও রায 

বিদায় হজ্জ 

বিদ্রোহ ও ধর্মদ্রোহিতা 
বিধবা বিবাহ 

বিলম্ব ও সত্বরতা 
বিবাহ 

বিবাহের অভিতাবক 

বিবাহে সমমতি দান 

বিবাহের ঘোষণা 

বিবাহের সাক্ষী 
বিশ্বাসীদের পরম্পরের প্রতি কর্তব্য 

বেতেরের নামায 
বেহেশত 

ব্যবসা-বাণিজ্য 
ব্যবসায়ে হাবাম জিনিস 

ব্যতিচাৰ বা জিনা 

ব্যয়ও কৃপণতা 
ব্যাধি ও প্রতিকার 
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ভবিষ্যদৃবাণী কবা 
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রা 

ম 

মকাষ প্রবেশ, তাওয়াফ ও সায়ী 

মজরী 
মদ্য পান ও শাস্তি 

মস্জিদ এবং নামাযে স্থান 

মাতা-পিতাব প্রতি কর্তব্য 
মানত করা 

মান-সমমানের ভিত্তি 
মানবের প্রতি কর্তব্য 
মাল মৌজুদ রাখা 
মিকাত, এহ্বাম এবং তালবিয়াহ্ 
মিতাচারিতা৷ ও একনিষ্ঠতা 
মিনা এবং প্রস্তর নিক্ষেপ 
মুতা (স্বল্প মেযাদদী ) বিবাহ 
মুদ্দৎ 
মুমিন বা বিশ্বাসী 
মুমিনদেব উপর বিপদ-আপদেব কারণ 
মুসলমানদেব একতা 
মুসলমানদের জন্য ভবিষদৃবাণী 
মুসলমানদের পথপ্রদর্শক 
মুসাফিবের বোষা 
মহরিমের জন্য হারাম জিনিস 
মৃত ব্যক্তির কাফন ও গে!সল 
মৃত্যু ছোট কিয়ামত 
মৃত্য ও মানবাত্ব। 
মেজি। মোসেহ্ কর। 
মোহরান। 
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যয 
যাকাত 

যাকাতের মালামাল 

যুদ্ধ-বন্দী 
যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র 

যেসকল দোষের ক্ষতিপূরণ নাই 
যে সকল নাবীকে বিবাহ করা অবৈধ 

যৌথ কারবাব 
রজপাত-জনিত ব্যাধি 

র 
রসনা সংযম 
রাজ্য-শাসন 
রাত্রের নামাযে কেবাত 

রাত্রের নামাযের ফজিলত 

রিষ বা প্রদর্শনেচ্ছা 

রুকু 
রেহান 
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নিবেদন 

মাতৃভাষা বাংলায় আমার অনুদিত কৃবআন শরীফ পাঠক-সাধারণ ও সুধী 
সমাজ কওতুঁক আশাতীত সমাদর লাভ করায় আমি প্রভূত উৎসাহ বোধ 
করি এবং ক্রআনের মর্মবার্ণী উপলব্ধি করিতে হইলে যাহা সম্বন্ধে জান 
থাক একান্ত দরকার সেই হাদীস শরীফ সংকলন করিতে মনস্থ করিয়। এই 
দূরূহ কার্ষে হস্তক্ষেপ করি। 

বাজাবে ইংরেজী-বাংলা ইত্যাদি বিভিন ভাষায় অনেকগুলি হাদীস 

শরীফেব তরযমা প্রচলিত আছে। এগুলি এক দিকে যেমন স্ফীত কলেবর 
অপর দিকে উহাদের হাদীয়াও সর্ব-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতাঁর বাহিরে | বোখারী 
শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি তরযম গ্রপ্থগুলি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ায় 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার গভীরে প্রবেশ কর। এমন কি প্রয়োজনীয় 
বিষয়টি খ+জিয়া বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়৷ দাঁড়ায় । ইহা ছাড়া 
এই সকল গ্রন্থে এমন বছ হাদীস সংকলিত হইয়াছে যাহা আদৌ আমাদের 

প্রয়োজনে আসে না। 
ব্যবহারিক জীবনে নিত্য-প্রয়োজনীয় তথা দেশ-কাল উপযোগী হাদীস 

সমূহের একখানি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব 
করিতেছিলাম | বিশেষ করিযা এই কারণে আমি এই সংকলনের কাজে 

প্রবৃত্ত হই | বাছাই কর! হাদীসের এই ধরনের সংকলন শুধু -বাংলা ভাষায় 
নয়, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় আছে বলিয়া আমার জানা নাই । 

এই সংকলন ও তরযমার ব্যাপারে আমি ইংরেজী-বাংল! ইত্যাদি ভাষায় 
অনুদিত বছ কিতাবের সাহায্য লইয়াছি। অনেক স্থলে মূল আরবী কিতাৰ 
হাতের কাছে না পাওয়ায় অনুদিত কিতাব হইতে হুবহু তুলিয়৷ দিয়াছি। 
আবার কোথায়ও মূল আরবী হইতে তরযমা করিয়াছি । মোট কথা, আলোচ্য 
গ্ৃপ্থের সমস্ত হাদীস মুল আরবী কিতাবের সহিত মিলাইয়৷ দেখা সম্ভব হয় 
নাই। পরবর্তী সংস্করণে এই অসম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিবার আশ রহিল । 

কৃরআন বুঝিতে হইলে যেমন হাদীস জানা দরকার" তেমনি হাদীস 
বুঝিতে হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ )-এর জীবনী তথা তৎকালীন আরব সমাজ ও 

হি সপ 



১৮ হাদীসে রসুল 

আরব জাতির ইতিহাস জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ এতদৃ-উদ্দেশ্যে বৃসূলুল্লাহ 
(দঃ)-এর সংক্ষি্ত জীবনী, তৎকালীন আরব সা ও আরব জাতির সম্ভব 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং হাদীস সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্তী 
অধ্যায়ে সনিবেশিত করিয়াছি। 

যেহেতু ইহা! একাট সংকলন গ্রন্থ, ইহাতে নিত্য-প্রযোক্ষনীয় আরও 
অনেক হাদীস অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাদ পড়িযা থাকিবে । 

এই সংকলনের ব্যাপারে মওলানা আবদু্ঘ দাইয়ান সাহেব আমাকে 
বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞ কবিয়াছেন এবং ইহার পরিকল্পনা ও 
প্রক শের ব্যাপারে প্রখ্যাত প্রকাশক বন্ধুবর রুছল আধিন নিজামীর নিকট 
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জাপন করিতেছি । 

এই তরযমা ও সংকলন সর্ধাঙ্গ সুন্দর করার ব্যাপারে পুণ্ফ-রীডার জনাব 
'আবুল হাসান সাহেবকে আমি আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

পর়বতাঁ সংস্করণ উন্নততর করিবার জন্য সুধীবৃন্দের ও পাঠক সমাজের 
আন্তরিক সমালোচন৷ ও পরামর্শ কামনা করি। 

আলী হায়দার চৌধুরী 
অনুবাদক ও সংকলয়িতা৷ 



হাদীস সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় 
সুম্নাহ,বা হাদীস 

রসূলুল্লাহ (দঃ) নবী-ীবনে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন বা অপরের 

কোন কথা ব৷ কার্ধের প্রতি সম্রতিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাকে সুন্নাহ্ বলে। 
ইহার “অন্য নাম হা্দীস। ব্যাপক অর্থেঃ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কথা, 

কার্ষ ও সন্মতিকেও হাদীস বলে। কতকে মতে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের 

কথা, কার্য ও সম্মতিকে “আসার বলে। (ফেকাহ্ শীল্ত মতে ফরয ও 
ওয়াজেব ব্যতীত ইবাদত রূপে যাহা করা' হয় তাহাকে বুঝার, যেমন 

সুনুত নামায। অন্য অর্থে £ দীন বা শরীয়তে স্ুপ্রচলিত বা মনোনীত 

ব্যবস্থা বা পন্থা ।) 

সুক্নাহু, ব| হাদীসের উত্স 

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রসুল এবং তিনি 
মানুষও। কাজেই তীহার নবী-জীবনের কার্যাবনীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায়_(১) যাহা তিনি নবী ও রসুল পদের দায়িত্ব সম্পাদনের অন্য 
করিয়াছেন এবং (২) যাহা তিনি মানুষ হিসাবে করিযাছেন। প্রথম শ্রেণীর 
কার্যাবলী আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্ধাবলী অবশ্য 
একইবপ নহে। প্রথম শ্রেণীর হাদীসের উৎস অহী। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
হর্দীসের মধ্যে কোনটির উৎস অহী এবং কোনটির উৎস শয়ং রসূলুল্লাহ 

(দ:)-এর ইভ্তেহাদ। কিন্ত তাহার ইন্ৃতেহাদও অহীর সমপর্যায়। কেননা, 
জাল্লাহ্ তাহাকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করা 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন? ইজ্তেহাঁদের মধ্যে কোনাটির উৎস তাঁহার অভিজ্ঞতা, 
কোনটির উৎস তীহার ধারণা, কোনটির উৎস তীহার অভ্যাস, কোনটির 

উৎস দেশ-প্রথা আবার কোনটির উৎস সাক্ষ্য-প্রমাণ। প্রথম শ্রেণীর সুনুাহর 
অন্সরণ করিতে আমরা বাধ্য এবং দ্বিতীয় শেণীর সুন্নাহর মধ্যে যাহা 

তাহার ইচ্ছাকৃত অভ্যাসপ্রসূত বা যাহা তিনি পছন্দ করিতেন তাহাও হ্ামাদের 
অনুকরণীয়। 



অহীর শ্রেণী ও হাদীস 
আল্লাহ্ রসূরুল্লাহ (দ:)-এর প্রতিযে সকল অহী অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহ 
দুইশ্রেণীর। প্রথম শ্রেণী £ যে যে শব্দ বা বাক্যে অহী অবতীর্ণ করা 
হইয়াছে তাহা এ অবস্থায় বাহাল রাখিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) বাধ্য ছিলেন। 
কুরআন শরীফ প্রথম শ্রেণীর অহী | ইহাকে 'অহীয়ে মতলু' বলে, অর্থাৎ যাহা 
আবৃত্তি করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, হযরত জিবাঈল (আ:) রসূলুল্লাহ (দ:)-কে 
শব্দে শব্দে আবৃত্তি করিয় শুনাইতেন এবং প্রত্যেক রমযানে রসূলুল্লাহ (দঃ) 
হযরত জিবরাঈল (আ:)-কে আবৃত্তি বিয়া শুনাইতেন। নামাযে কেবল ইহাই 
আবৃত্তি করা যায়। দ্বিতীয় শেণীর অহীর শব্দ বা বাক্য অবিকল এ অবস্থায 
বাহাল রাখিতে বাধ্য ছিলেন না । অহীর মূল ভাবকে তাহার নিজস্ব তাষায 
প্রকাশ করার অধিকার তাহাকে দেওয়। হইয়াছিল। ইহাই “অহীয়ে গার 
মতলু | ইহ] নামাযে আবৃত্তি করা যাষ না। যেষে হাদীস অহী প্রসূত তাহ 
এই স্িতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত । 

হাদীসের কতিপয় পরিভাষা 
সাহীবীঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সঙ্গলাভ 

করিয়াছেন বা তীহাকে দেখিয়াছেন ও তাহরি একটি হাদীস বর্ণন। 
করিয়াছেন, অথবা একবার তাহাকে দেখিয়াছেন এবং ঈমানের দহিত মৃত্যু 
বরণ করিয়াছেন, তিনিই সাহাবী । 

তাবেয়ী £ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীব নিকট হাদীস শিক্ষা! করিয়াছেন 
অথবা অন্ততঃপক্ষে তাহাকে একবাব দেখিয়াছেন, তিনিই তাবেয়ী । 

তাবে-ভাবেয়ী £ যে ব্যক্তি কোন তাবেদীর নিকট হাদীস শিক্ষা 
করিয়াছেন, তিনিই তাবে-তাবেয়ী। 

রেওয়ায়েত £ হাদীস বা আসার বর্ণনা করাকে “রেওয়ায়েত' বলে। 
রাবী £ রেওয়ায়েত বর্ণ নাকারীকে “রাবী' বলে। 
সনদ: হাদীসের রাবী পরম্পরাকে 'সনদ' বলে। 
ইনাদ £ কোন হাদীসের নদ বর্ণন৷ করাকে 'ইসনাদ' বলে। 
রেজালঃ$ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রেজাল' বনে। 
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আদ.মাউর রেজাল£ যে কিতাবে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা 

হইয়াছে, তাহাকে “আস্মাউর রেজাল' বলে। 

মতন £ সনদ বণনার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা কর হয়, তাহাকে 
“মতন' বলে। 7 

আদালত 2 যে শক্তি মানুষকে শির্ক, বেদআত ইত্যাদি যাবতীয় পাপ 
হইতে এবং অশোভন ও অভার্দরোচিত কাধ হইতে বিরত রাখে বা বিরত 

থাকাকে 'আদালত' বলে। 

আদেল £ যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পনণ তাহাকে “'আদেল' বলে। 

জবত 2 যে শক্তি শণ্ত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হইতে 
রক্ষা করিতে পারে এবং যখন ইচ্ছা! তখন উহাকে সঠিকভাবে সৃরণ করিতে 

পারে, তাহাকে 'জবত' বলে। 

জীবেত £ জৰত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'জাবেত' বলে। 

সেকাহু,ঃ যে বাক্তির মধ্যে আদালত ও জবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে 

বিদ্যমান তাহাকে সেকাহ বলে। 
শায়খ 2 হাদীস শিক্ষাদাত। রাবীকে "শায়খ' বলে। 

মোহাদ্দেস 2 যে ব্যক্তি হাদীস চর্ঠ করেন এবং বছ হার্দীসের “সনদ 

ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাহাকে “মোহাদ্দেস' বলে। 

শীয়থাইন 2 ইমাম বোখার। ও মোসলেমকে “শায়খাইন' বলে। 

লিয়াহ সিত্তা বোখারী, মোসলেম, আবূ দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী ও 
ইবনে মাযাহ---এই ছয়খান! হাদীসের কিতাবকে একে “সিয়াহ্ সিত্বা বলে। 
আবার অনেকে ইবনে মাযাহ্র স্থলে মোয়াত্তা ইমাম মালেক, আবাব অনেকে 
“ক্ুনানে দারেমী'কেই সিয়াহ্ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেন। 

সহীহাইন ? বোখারী ও মোসলেম শরীফকে একত্রে “সহীহাইন” বলে। 
মোস্তাফেক আলাইহে যে হাদীসকে একই সাহাবী হইতে ইমাম 

বোখারী ও মোসলেম উভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে রাত 'মোত্তাফেক 
আলাইহে বলে। 

স্থনানে আরবী £ বোখারী ও মোসছেন াতীত নি _সিত্তার' অপর 
চারি কিতাবকে “সুনানে আরবী” বলে। 



ব্যাখ্যা 
রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর সাহাবীগণ (সহচরগণ) এই সকল হাদীস বর্ণন। 

করিয়াছেন, তাবেয়ীগণ (যাহারা হযরতকে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু তীহার 
পহচরগণকে দেখিয়াছেন) সাহাবীদের মুখে এই সকল হাদীস শুনিয়াছেন এবং 
-তাহারা আবার পরবতাঁ লোকদের নিকট তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবে 
কয়েক পুরুষ পর হাদীসের লেখকগ্ণ তীহাদের কিতাবে এই সকল হাদীস 
লেখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | যেমন, ক' হযরতকে দেখিয়াছেন, “খ' “ক' এর 
নিকট শুনিয়াছেন এবং “গ' আরও পরবর্তী লোক। তিনি 'ক'-কে দেখেন 
নাই, তিনি 'খ-এর নিকট শুনিয়াছেন। এইরূপ একজন অপরজনের মুখে 
গুনিয়া একটা ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বিশারদদের পরিভাষা 
এইরূপ বয়ান (বর্ণনা) করাকে “রেওয়ায়েত” বল! হয়। ক, খএবং গ এই 
তিনজন অর্থাৎ যাহারা এ বিবরণ দাখিল করিলেন, তাহারা সকলেই এ 
হাদীসের রাবী। “ক'"এর মুখে খ'ণ্এর এবং 'খ'এর মুখে 'গ'এর শুনার 
এইরূপ বিবরণকে “সনদ'' বা “ইসনাদ” বল! হয় ; এবং হাদীসের মূল বয়ান 
(বক্তব্য) বিষয় যেটুক তাহাকে হাদীসেব “মতন” বলা হয়। এখানে 
একটি উদাহরণ দিতেছি :₹--হযরত ইমাম বোখারী তাহার বোখারী শরীফে 

লিখিয়াছেন : কাজায়ার পুত্র এহ্ইয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, মালেক তাহার 
(এহ্ইয়ার) নিকট এই হাদীস বয়ান করিয়াছেন ; মালেক ইহ] ইব্নে শেহাবের 
মুখে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ও হাসান হইতে, এবং তীহারা তাহাদের পিতা 
মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ হযরত আনী হইতে এই বর্ণ না করেন যে, 
“বস্লুল্লাহ্ (দঃ) খয়বর যুদ্ধের দিন “যুতা: বিবাহ ও গাধার গোশত ভক্ষণ 
করিতে মান! করিয়াছেন।”' ইহা, একটি হাদীস। ইমা বোখারী হইতে 
হযরত আলী পর্যস্ত যে নামের তালিক বা লোক পরম্পরা বণিত হইয়াছে, 
তাহা সনদ বা সূত্র। এই সূত্রের বণিত এহইয়া, মালেক 'ইবৃনে শেহাব, 
আবদুল্লাহ্, হাসান, মোহাম্মদ এবং হধরত আলী-_-ই"হার! সকলেই এই হাদীসের 
'রাবী'। হাদীসে বণিত “রস্লুগ্লাহ (দ:) খয়বর যুদ্ধের দিন 'মুতা' বিবাহ 
এবং গাধার গোব্ত খাইতে মান! করিয়াছেন” এই অংশটুকু হাদীসের 'মৃতন' | 



ব্যাখা ২৩ 

অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, কোন্ হাদীসটা সত্য আর কোর্ হাদীসটা 
মিথ্যা, কোনৃটা আসল আর কোন্টা নকল ইত্যাদি বিষয় ভালরাপে জানিতে 

হইলে, সর্বপ্রথমে আমাদিগকে সনদের ব! সাক্ষী পরম্পরার বণিত পশিঁড়ির 
সকল “রাবী'র অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই 

পরীক্ষায় না টিকিলে সেই হাদীস গ্রহণ করা যায় না। 
হাদীসের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে রাবীদের নানাব্ধপ 

অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন পণ্তিতগণ এই সকল 
“রাবী”র জীবনী সংগ্রহ করেন। ইহাতে “রাবী'দের বংশ পরিচয়, জনাস্থান, 
জন্মের সন তারিখ, সাহাবী হইলে কোর্ জময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, 

তাহার দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অবস্থা, ব্যবসায়, ভ্রমণ (পর্যটন), 
তিনি কাহার বা কাহার কাহার নিকট এবং তীহার নিকট হইতে কে কে 

হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন প্রভৃতি সকল দরকারী বিষয় নিজেদের কিতাবে 
পুড্খানূপুঙ্খরূপে (তন্ন তনু করিয়া) আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই 
সকল কিতাবের সাহায্যে আজ আমরা অতি গহজে পাঁচ লক্ষেরও অধিক 
রাবীর স্ক্ জীবন-বৃত্তাস্ত জানিতে পারি। 

যথাযথ ভাবে হাদীস লিখিয়া৷ রাখরি নিয়ম প্রাথমিক যুগে ছিল না। 
সাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ হাদীস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্ত সেকালে 

সাধারণভাবে সকলে মুখে মুখে হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা করিতেন। পরে, 
সাহাবীদের মৃত্যু, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে সাহাবীদের 
অবস্থান, তাবেয়ীগণের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী 

লোকের সমাবেশ এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে হিজরী (হযরতের মক্কা 
হইতে মদীনায় প্রস্থানের সময় হইতে এই সন গণনা কর! হয়) দ্বিতীয় 
শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতেই হাদীস লিখিয়া কিতাব আকারে হেফাষত 
করা ইসলামের একটা 'অতীব দরকারী কাজ বলিয়া নির্ধারিত হয়। মহাত্বা 

মালেকের “মোয়াত্তা মহাত্মা আহমদ বিন হাস্বালের 'মোসনাদ', মহাত্বা শাফেয়ীর 

“কিতাবুল-উম' প্রভৃতি এই সময় রচিত (সংকলিত ) হয়। এই সময় হইতে 
লিখিততাঁবে হাদীস বর্ণনা করার আবশ্যকতা দীন ইসলামের দিক দিয়া 
খ্বীকৃত হইতে শুর হইল এবং তদনুসারে সমস্ত হাদীস লিখিতভাবে 
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রেওয়ায়েত করার নিয়ম প্রচলিত হইল। অবশ্য হাদদীন লিখিয়া রাখার 
আবশ্যকতা ইন্নার পর্বেও অনেকে অনুভব করিয়াছিলেন। 

মহাত্বা খলিফা উমর বিন আবদুল আযিয হাদীস সংগৃহ করার যথেষ্ট 
চেষ্টা করেন। ইমাম মালেক বলিয়াছেন যে, খলিফা উমর বিন আবদল আযিষ 
অদীনার সমস্ত পণ্ডিতের বিদ্যা (হাদীস) সংকলন করিযাছিলেন। তিনি 

আবু বকর বিন মোহাম্মদ, সঈদ বিন ইব্রাহীম প্রভৃতি বহু পণ্তিতকে এই কার্ষে 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুঃখেব বিষয়, মাত্র দূই বৎসরের কিছু বেশী সময় 
খেলাফতের পর হিজরী ১০১ সালে এই রাপ্পষি খলিফার মৃত্যু হয়। যাহা 
হউক, তাহার সময়েই হাদীসের বহু দপ্তর লিখিত হইয়াছিল। 

হযরতের জীবিতকালেও তাহার হুকুম মত এবং তীহার ওফাতেন (মৃত্যুর) 
পর তাহার সাহাবীদেব সময়ে ও তাবেয়ীদের যগে হাদী লিখিযা বাখার 
যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালক্রমে নান! কারণে মিথ্যা হাদীসেব প্রচলন 
ওরু হইলে মোহাদেসগণ (হাদীস বিশারদগণ ) জাল, মিথ্যা এবং আজগুবী 
হাদীস যাচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় সহকারে অনসঞ্জানে প্রবৃত্ত 
হন। এইভাবে অনুসন্ধানের ফলে তীহারা বছ জাল ও মিথ্যা হাদীস বাছিয়া 
বাহির করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও বহু মিথ্যা এবংজাল হাদীস 
ওয়াজ ও মিলাদের মজলিসে বিনা ওজর-আপত্তিতে চালু হইতেছে এবং 
আমরা এইগুলি সহীহ ব৷ সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিতেছি । 

হাদীসের সত্যতা পরীক্ষা, শেণী বিভাগ, গুরুত্বের তারতম্য নির্ণয়, 

অর্থ নির্ধারণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে আমাদের পরম শৃদ্ধেয় মোহাদ্দেসগণ 

কতকগুলি আইন-কানন নির্ধারণ করিয়া গরিয়াছেন। এই সকল কিতাব 
গওক্সুলে হাদীস' নামে পরিচিত । বর্তমানে হাদীসের ও%খ্র মত “ওসুলে 
ইাদীসে'র গুরুত্বও অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী । 

ওস্ুল (দর্শন) ও মাউজ্য়াত (দার্শনিক ইতিবৃত্ত) পগ্ডিতগণের আবিহকৃত 
খুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও বৃত্তান্ত ঘটিত সাক্ষ্য বিশেষ। সুতরাং তাহার প্রত্যেক 

“থবীর। ও প্রত্যেক কথাই যে আমাদিগকে চোখ বুঝিয়৷ মানিয়৷ লইতে হইবে, 
পইগ্ধপ বাধ্যবাধকতার কোনই কারণ নাই। যুক্তিশপ্রযাণের ছ্বারা কোন একট! 
দিয় থা বিবরণ যদি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইসলামের 
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শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী আলেমগণের নীতি অনুসারে আমরা সেই সকল নিয়ম 
বা বিবরণের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিতে ন্যায়ত: বাধ্য । মনে করুন, একজন 
খুবধড় মোহান্দেস ও ন্বলৈর কিতাবে লিখিতেছেন, চারি ইমামের রচিত 
কিতাবগুলির মধ্যে ইমাম মালেকের “মোয়াত্তা' ব্যতীত অন্য কোন কিতাব 
বিদ্যমাল নাই। অথচ আমরা আমাদের টেবিলের উপরে ইমাম শাফেমীর 
“কিতাবুল-উ্ন', ইমাম আহমদের “মোলনাদ' এবং ইমাম আবু হানিফার “মোসনাদ' 
দেখিতে পাইতেছি। এই অবস্থায় আমরা অবশ্যই মোহাদ্দেসের কথ। অবিশ্বাস 
করিতে বাধ্য। 

ইসলামের প্রাথমিক এবং মধ্যযুগের হাদীস-বিশারদ মগুলীর কিতাব সকল 
এবং বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করিলে দেখ! যায়, তীহারা অনেকেই মনে 

কবিতেন, হাদীসের সনদ ঠিক কি-না উহা! দেখা যতট। দরকার তাহা 
দেখা হইয! গেলেই অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যেন সই হাদীসটাকে সম্পূর্ণ 
সত্য ও সর্বতোভাবে গ্রহণীয বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদের বিবেচনায় 

যে সকল হাদীস দ্বারা শরীঘতের কোন হুকুম বা আকিদাহ্ (যেমন-_এই 
কাজ করা ফরয, এই কাজ হারাম-_এই ধরনের হুকম অথবা হযরত 
মোহাম্মদ (দ:) শেষ নবী, আখিরাতে মানুষকে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে-_এই 
ধরনের বিশ্বাস) প্রমাণিত হইতে পারে, কেবল সেই সকল হাদীস সম্বন্ধে 

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! আবশ্যক । ইতিহাস, ফজিলত প্রভৃতি অন্যান্য 
ব্যাপাণ জঈক (দূর্বল) হাদীপ বয়ান করা, এমন কি একদলের মতে" মিথ্যা 
হাদীস তৈয়াব করাও জায়েয (সঙ্গত)। 

পরীক্ষার মাপকাঠি 
এই সকল বিষয়েব বিস্তৃত ও সক্ষ আলোচনা স্বারা আমরা নিময়ুলিখিত 
সিদ্ধান্ত গ্ুহণ করিতে পারি £ রেওয়ায়েত হিসাবে হাদীস সহীহ্ (শুদ্ধ) বলিয়া 
প্রমাণ পাইলেও যদি হাদীসের মতনে (গর্ভাংশে) বা সনদে এমন কোন 

জোরালো প্রমাণ থাকে যাহা ছ্বারা হাদীসাটর অবিশ্বাস্যতা নিশ্চিতভাবে 
প্রমার্ণিত হয়, তাহ। হইলে সেই হাদীসকে বিন! ওজরে গ্রহণ করা যায় না 

ধরং সেই হাদীসকে বর্জন করাই উচিত হইবে । এখানে একটি উদাহরণ 
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দেওয়া গেল £--সহীহ্ বোখারী ও মোসলেমে এই হাদীসাটির বয়ান আছে 
যে, আনাস বলিতেছেন £ “হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর 
তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর উত্রে চড়াইও না ........... ইত্যাদি |” এই 
আয়াতটি নাযিল হইলে, সাবেত বিন কায়েস নামক জনৈক সাহাবীর খুব ভয় 
হইল, কারণ তাহার কণ্ঠস্বর স্ব ভাবত: খুব উচচছিল। এইজন্য তিনি আর 
হযরতের খেদমতে হাজির হইতেছেন না । এইভাবে কয়েকদিন গত হওয়ার 
পর হযরত দেঃ) সায়াদ ধিন মায়াজ নামক সাহাবীকে সাবেত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন সায়াদ সাবেতের খোঁজ-খবর নিতে তাহার বাড়ীতে গমন 
করেন। সায়াদের সহিত সাবেতের দেখা হইল এবং হযরত (দঃ) যে তাহার 
খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা বলিলেন । সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য 
অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন £ “আমার ভয় হইতেছে 
যে, আমি দোযখে যাইব 1” সাবেতের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সায়াদ 

পুনবায় হযরত (দঃ)-কে তাহ। জানাইলে হযরত সাবেতকে অভয় দান করেন। 
[ বোখারী ১৪শ খণ্ড ৩১৮, ৩৪৪ ; মোসলেম (মেশকাত) ৫৭৬ পৃষ্ঠা ]। 

এই হাদীসাটি সত্য বলিয়া গহণ করা যায় না । কারণ, (ক) এই আয়াতটি 
হিজরীর মবম সনে (যে বৎসর হযরত (দ:)-এর নিকট নানা স্থান হইতে 

প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল) আকবা গয়রহ' সম্বন্ধে নাযিল হয় | এই সকল বিষয়ে 
সকলেই একমত (বোখারী ও ফৎনহছলবারী, তফসির অধ্যায়, ২০শ খণ্ড, ৩৩৮ 
পৃষ্ঠা )। (খ) সায়াদ বিন মায়াজ পরিখার যুদ্ধে মারাত্বক ভাবে আঘাত পান 

এবং বনি কোরেজা যুদ্ধের কযেক দিন পরে, হিজরী পঞ্চম সনের যিলকদ্ 
মাসে শহীদ হন-_ইহা। সর্ববাদী শ্বীকৃত সত্য । (বোখারী ; মোসলেম, এছাবা 
৩১৯৭ নং)। আমরা দেখিতেছি, এই আয়াতটি নাধিল হইয়াছে নবম হিজরীতে 
আচ সায়াদ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার 8৪ বসব আগেই মারা যান। সুতরাং 

নবম হিজরীতে হযরত (দ:)-এর ও সাবেতের সহিত সায়াদের মোলাকাত এবং 
কথাবার্তা বলা ইত্যাদি বয়ান করা সম্পূণ মিথ্যা বা ভুল কথা। অতএব, 
আপনারা দেখিলেন, এই হাদীসটি রেওয়ায়েত বা সনদের হিসাবে সহীহ্ 
হইলেও ইছাকে গ্রহণ করা যাঁয় না। 

আনা, আয়েশ ও ইবনে আব্বাস বলিতেছেন : “হযরত 8০ বৎসর বয়সে 
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নবী হইয়া দশ বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়া হিজরত করেন এবং মদীনায় 
আরও দশ বৎসর অবস্থান করার পর নবুয়তের ২০শ সনে ৬০ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। (বোখারী, ১৮-১০৯, মোসলেম ২-২৬০ পৃষ্ঠা) । 
হযরত (দ:)-এর ২০ বৎসর নবুয়ত, মক্কায় ১০ বৎসর অবস্থান এবং ৬০ বৎসর 

বয়সে পরলোক গমন--এই তিন কথাই ভুল। রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কায় নবয়তের 
১৩ বৎসর অবস্থান করিয়া হিজরত করেন এবং ২৩ বৎসর নবী-জীবন 
অতিবাহিত করার পর ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহা 
এঁতিহাসিক সত্য । বোখারী এবং মোসলেমে কথিত রাবীগণই ইহা বয়ান 
করিয়াছেন। কিন্ত বোখারী ও মোসলেম এই দুইটি বিপরীত বিবরণের উভয়ই 
তসত্য হইতে পারে না_ সুতরাং ৬০ বৎসরে হযরতের ওফাতের বিবরণ 
যে ভুল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। 

অতএব, আমরা দেখিতেছি হাদীসের সনদ সহীহ্, অথচ হাদীসটি ভুল, 
সুতরাং অগ্নাহ্য। 

বোখারী হযরত আলীর বরাত দিয়া বলিতেছেন, বদরের যুদ্ধে যাহারা 
অংশ নিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বোধন করিয়া হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : “তোমরা 
যাহ? খুশী করিতে পার (তাহাতে তোমাদের কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না) 
কারণ তোমাদের জন্য বেহেশত নিশ্চিত।” (১৬ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)। ইহা ইসলামের 
সমস্ত শিক্ষার বিপরীত কথ । কৃরআনে বল! হইয়াছে যে, পাপ করিলে হযরত- 
কেও তাহার কঠোর ফল ভোগ করিতে হইবে । অথচ এই হাদীসকে সত্য 
বলিয়৷ গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত (দ:) বদরী- 
দিকে পাপ আচরণ করিতে সাধারণতাবে হুকৃম দিয়াছেন। ইহা অন্যায়, 
অসঙ্গত ও ইসলাম বিরোধী কথ! । হযরত (দ:) এরূপ কথা বলিয়াছেন বা 
বলিতে পারেন এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ইহা! ধারণা করিতে পারি না। 
জুতরাং দেখা গেল যে, হাদীসে রাবীগণের রর্ণনায় মারাত্বক ভুল আছে। 
নমুন! স্বরূপ আমরা এই কয়টি হাদীস পেশ করিলাম। এইরূপ আরও 
বু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল উদাহরণ” দ্বারা আমর 

দেখিলাম যে, রেওয়াযেত সহীহ্ হইলেই যে হাদীস সহীহ হইবে, এমন 
কোন কথাই নাই। 



দেরায়ত 

সাক্ষী পরম্পরা বা সনদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার পর, আভ্যন্তরীণ 
সাক্ষ্য বা অন্য, কোন প্রকার অকাটিয প্রমাণের ছারা যদি কোন হাদীসের 
অসত্যতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সনদ সহীহ্ 
হওয়৷ সত্বেও সেই হাদীসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে | আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য- 
প্রমাণ এবং সৃক্ষয সমালোচনা দ্বারা, হাদীসের এইরূপ দোষ-ক্রটির আবিষকারকে 
“দেরায়ত' বলা হইয়া থাকে এবং দেরায়ত অনুসারে কোন হাদীস অসত্য 
ও অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সেই হাদীসের আর কোন গুরুত্ব 

থাকে না। হাদীসের "ওসুল' ও “'মাউজযাৎ সংক্রান্ত কিতাঁৰ সকল পাঠ 
করিলে ইহার বু উদাহরণ জানা যায়| নিয়ে কয়েকটি নমুনা দেওয়া 

গেল £--- 

বোখারীতে বণিত হইয়াছে, “আমর বিন মাইমূুন বলিতেছেন, নবুয়তের 
পূবে একটি বানর জিনা (ব্যভিচার) করায় অনেক বানর সেখানে সমবেত 
হইয়। তাহাকে রজম (বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে 
্রস্তরাধাতে নিহত । করার ব্যবস্থা ইসলামে আছে। ইহাকে “রজম' বলা 
হয়) করিল । আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া রজম করিয়াছিলাম।” 

কোন কোন মোহাদেস যুক্তির দিক দিয়া এই হার্দীসটিকে অগ্রাহ্য 
করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন, বানরের আবার বিবাহ কি, আর তাহাব জিনাই 
বাকি? রাবী বানরদের সঙ্গে যোগ দিয়া পাথর মারিতে লাগিলেন তবুও 
বানরেরা পলাইল না! এই সকল যুক্তি দেখাইয৷ তাহার! এই হাদীসাটিকে 
অবিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্ত মোহাঁদেস ইব্নে আবদ্্ল বার কোন গতিকে 
হাদীসা্টকে রক্ষা করার জন্য বলিতেছেন £ “হইতে পারে, এগুলি আসলে 
বানর নয়, জিন!” (১৫৪৩৩) । 

সহীহ্ মোসলেমে বয়ান আছে যে, হযরত আব্বাস, হযরত আলী এবং 
আরও কয়েকজন সাহাবী খলিফা উমরের নিকট হাজির হইলেন। আব্বাস 
উমরকে বলিলেন £ এই মিথ্যাবাদী, পাপাত্ব!, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক আলীর 
সহিত আমার গোলমালের বিচার করিয়া দিন। ইহা শুনিয়া হযরত উমর 
উভয়কে বঞ্ধোধন করিয়া বলিলেন : ইহা লইয়া 'ঝাপনারা আবু বকরকে 



দেরায়ত ৯ 

এরূপ মিথ্যাবাদী, পাপাত্ব!, প্রবর্ক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়া- 

ছিলেন । আধু বকরের মৃত্যুর পর আমাকেও আপনারা এরূপ মিথ্যাবাদী, 
প্রবঞ্চক, পাপাত্বা ও বিশ্বাসঘাতক, বলিয়া মনে করিয়াছেন । (২য় খণ্ড, 
৯০---৯১ পৃষ্ঠা )। 

এই হাদীসে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে স্বীকার কবিতে হইবে যে, 
আলী ও আব্বাস হযরত আৰু বকর ও উমরকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, পাপাস্া 
ও বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া মনে করিতেন ; এবং আব্বাস হযরত আলীকে এরূপ 

কদর্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্বাদের পক্ষে ইহা 
কখনও সতা হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা এই হাদীসের রাবীগণকে 
মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য করিব । এখানে আমরা দেখিতেছি, যুক্তির হিসাবে 
মোহাদেসগণ এই সহীহ্ হাদীসটিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন । 

মোষ্টা আলী হানাফী লিখিতেছেন £ “যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ 
মআয় (শুক্রবারে ) কোন ফরয নামায পড়িবে, তাহার জীবনের বিগত ৭০ 

বৎসরে যে সমস্ত নামায “কাযা” ( যাহা আদায় করা হয় নাই ) হইয়া গিয়াছে, 
এই এক নামাযেই সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে ।” এই হাদীসটি 
নিশ্চযই বাতিল। কাবণ, সবববাদীসম্মত অভিমত এই যে, কোন একাটি ইবাদত 

বু বৎসরের পরিত্যক্ত বু সংখ্যক ইবাদতের ক্ষতিপরণ করিতে পারে না। 
মোল্লা সাহেব এই হার্দীসটিকে দেরায়ত বা যুক্তির হিসাবে অগ্রাহ্য 

এবং বাতিল বলিয! মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য যুক্তির হিসাবে এইবরূপে 
হাদীস অগ্রাহ্য করা আধুনিক লেখকগণের নূতন আবিষ্কার নহে । সাহাবীদের 
যুগ হইতেগ্ানী মোহাদ্দেসগণের সময় পর্যস্ত এই ধারা অনুসারে হাদীসের 
বিচার করার প্রথা প্রচলিত হিল | . 

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ 
হাদীস প্রথমতঃ তিন প্রকার । (১) কওলী: কথা জাতীয় হাদীসকে কওল্লী, 
(২) ফেলী : কার্য বিবরণ সংবলিত হাদীসকে ফেলী এবং (৩) তাক্রিরী ঃ 
সন্মতিস্চক হাদীসকে তাক্রিরী হাদীস বলে। মোহাদদেসগণ এই তিন 
প্রকার হাদীসকে নিয়রূপে শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন ১ 



৩০ হাদীসে রসূল 

নারকু 8 যে হাদীসৈর সনদ রস্লুলাহ্ (দঃ) পর্যস্ত পৌছিয়াছে এবং 
যাহা রগ্লুল্লাহ্ (দ:)-এর হাদীস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে “মারফ্* 
হাদীস বলে। 

মাওকুফ £ যে হাদীগের সনদ কোন সাহাবী পর্যস্ত পৌছিয়াছে এবং যাহা 
সাহাবীর হাদীস বলিয়। সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে 'মাওকুফ' হাদীস বলে। 

'. আকততু £ যে হার্দীসের সনদ কোন তাবেরী পর্বস্ত পৌছিয়াছে এবং যাহ 
তাবেয়ীর হাদীস বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাকে “মাকৃতু' হাদীস বলে । 

মোত্তাসিল £ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী (বর্ণনা- 
কারী) বাদ পড়ে নাই, সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহাঁকে 'মোতাসিল' হাদীস বলে। 

নোন.কাতে ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম 
বাদ পড়িয়াছে, তাহাকে “যোর্কাতে' হাদীস ধলে। 

মোরসাল £ যে হাদীলের সনদে সাহাবীর নামই বাদ পড়িয়াছে এবং 
তাবেয়ী রস্লুল্লাহ (দ:)-এর নাম করিয়৷ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে 
'“মোরসাল' হাদীস বলে । 

নোক্াক্লাক £ যে হাদীসের সনদের প্রথমদিকে এক বা একাধিক (রাবীর) 

নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাকে “মোয়াল্লাক' হাদীস বলে। 

মোদাল্লাসঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের প্রকৃত উত্তাদের নাম 
ন! করিয়া তাঁহার উত্বতন উত্তাদের নামে এমমতাবে বর্ণনা করিয়াছেন 

যাহাতে ধারণা হয় যে, তিনি নিজেই উহ! উধ্বতন উত্তাদের নিকট হইতে 
শধণ করিয়াছেন অথচ তিনি নিজে উহা তাঁহার নিকট হইতে শুনেন 
নাই, সেই হাদীসকে 'মোদাল্লাস' হাদীস বলে। 
মোজ.ভারেব £ যে হাদীসের বর্ণনাকারী মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় 

বিভিনু প্রকার বর্ণন৷ করিয়াছেন, সেই হাদীসকে 'মোভ্তারেব' হাদীস বলে। 
। মোদরাজ £ যে হার্দীসের মধ্যে বর্ণনাকারী নিজের অথব৷ অন্য কাহারও 

উক্তি প্রক্ষেপ করিয়া থাকে,সে হাদীসকে 'মোদরাজ' বলে । 
শোস.লাদ £ যে মারফু অথবা হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ যোতাসিল, সেট 

হাদীসকে 'মোরুনাদ' বলে। 
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মাহফঃজ ও শাজ € কোন সেকাহ রাবীর, অপর কোন রাবী বা রাবীগণের 
হাদীসের বিরোধী হাদীস হইলে, যে হার্দীপের রাবীর 'জবত' গুণ অধিক বা 
অপর কোন স্ত্র দ্বারা যাহার হাদীসের সমর্থন ও শেষ্টত্ব প্রমাণিত হয়, 
তীহার হাদীস টিকে 'মাহ্ফুজ' এবং অপরটিকে 'শাজ' হাদীস বলে । শাজ হাদীস 
সহীহ হিসাবে গণ্য নহে । 
ম।'বূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর হাদীস অপর কোন দুবল রাবীর 

হাদীসের বিরোধী হইলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসটিকে 'মা'রূফ' 
হাদীস এবং অপরিকে “মুনকার হাদীস বলে। 

মোআল্লাল £ যে হাদীসের সনদে এমন কোন স্ক্ষা ক্রট রহিয়াছে 
যাহা হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরিতে পারে ন৷, সেই হাদীসকে 'মোআল্লাল' 
হাদীস বলে। পু 
মৌতাবে ও শাহেদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ ষদি অপর রাবীর 

কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে ছিতীয় রাবীর হার্দীসটি প্রথম রাবীর হাদীসের 
'মোতাবে' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যজি 
হয়, এইরূপ হওয়াকে “মোতাবায়াত' বলে । যদি মূল রাবী একইব্যক্তিনা 
হয়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম হাদীসের “শাহেদ” (সাক্ষ্য) বলে। 

সহীহ,ঃ যে মোতাঁপসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই আদালত 
ও জবত-এ পর্ণ গুণসম্পন্র এবং হাদীসটি শাজুজ ও ক্রেটি মুজ, সেই হাদীসকে 
“সহীহ্ হাদীস বলে। 

হাসান যে হাদীসের রাবীর অবত গুণের পরিপ্ণতার অভাব রহিয়াছে 
সেই হাদীসকে “হাসান' হাদীস বলে। 

জঈফ 3 যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণ সম্পনও 
নহে, সেই হাদীসকে 'অঈফ' হাদীস বলে। 

নাওফ%ু $ যে হাদীসের রাবী জীবনে রস্লুললাহ্ (দ:)-এর নামে মিথ্যা 
কথা রচনা করিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার হাদীসকে “মাওজ+ 
হাদীস বলে। _ 

মাতল্সক ২ যে রাবী সাধারণ কাঁজ-কনে মিথ্যা কথা বলেনা বলিয়া 
প্রঘাণিত হইয়াছে. তাহার হাদীসকে “মাতরাক' হাদীস বলে। 



৩২ হাদীসে রসূল ' 

মোবহাম ৪ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নাই 
তাহার হাদীসকে “মোবহাম” হাদীস বলে। 

গরীব £ যে সহীহ্ হাদীসকে কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা 
করিয়াছেন, সেই হাদীসকে “গরীব' হাদীস বলে। 

আিয £ যে সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যেক যুগেই দূইজন বাবী বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাকে “'আধিষ' হাদীস বলে। 

মাশহ,র ই যে সহীহ্, হাদীসকে প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ তিন জন রাবী 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে “মাশহ.র' হাদীস বলে। 

মৌতাওয়াতের £ যে সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যগে এত অধিক সংখ্যক 
রাবী বর্ণন৷ করিয়াছেন, যাহাতে বর্ণ নাকারীদেব পক্ষে মিথ্যাব উদ্দেশ্যে একত্রিত 

হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব, সেই হাদীসকে “মোতাওয়াতের' হাদীস বলে । 

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হযরত যাহা বলিযাছেন বা করিয়াছেন, 
অথব! নীববে প্রকারাস্তরে সম্মতি দান করিয়াছেন, সেইরূপ কাজ ও কথার 
বিবরণের নাম হাদীস | কিন্তু পরে, সাহাবাদের কথা ও কাজ আসার বা৷ 
হাদীস নামে অভিহিত হইয থাকে । 

সনদ হিসাবেও হাদীস তিন শেণীতে বিভক্ত । হাদীসের সনদ বা 
সূত্র পরম্পরা যদি হযরত পর্যস্ত পৌছিয়া থাকে ; যেমন সাহাবী বলেন, হযরত 
এইরূপ বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহ] হইলে সেই হাদশসকে 'মারফু বল! 
হয়। যদি সাহাবীর পরবর্তী লোকেরা___তাবেধীগণ বলেন যে, অমুক সাহাবী 
এইরূপ করিযাছেন বা এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহা হইলে এই বিবরণের নাম 

'মাওকৃফ' হার্দীস। যেমন তাবেয়ী ঘলেন, উমর এইরূপ বলিযাছেন, আবু 
বকর ইহ। করিয়াছেন ইত্যাদি । যে হাদখসেব শেষ সীমা কোন তাবেষী 
পর্যস্ত গিযা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কোন তাবেষীর কথ বা কাজের 
বর্ণনা করা হয়, তাহাকে “মাকৃতু” হাদীস বলে। 

হাদীসের শেষ রাবী হইতে প্রথম বা ম্লরাবী পর্যস্ত, একজন রাবীও 
যদি পশ্তাক ন! হয়, তাহা হইলে সেই হাদীসকে “যোত্তাসাল' হাদীস বলা 
হয়। আব যদি উহার মধ্য হইতে কোন রাবী পরিত্যক্ত হুইয়৷ থাকে, তাহা 
হইলে তাহাকে “মোরুকাতে” বল হয়। ইহা আবার তিন ভাগে বিভজ্ঞ। 
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আমরা শুধু মোত্তাসাল ও গায়র মোত্তাসাল (সংলগ্র সুত্র ও অসংলগ্ন স্তর ) 
এই দুই ভাগ কবিয৷ আমাদের কাজে অগ্রপব হইতে পারি | 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, “মারফু', “মাওকুফ' এবং “মাকৃতু? 
হাদীসগুলি আবার সংলগ্র ও অসংলগ্ন এই দৃই শ্রেণীতে বিভক্ত । 

যাহাবা হযরতের “সোহবত' (সাহচর্য ) লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 

সমট্রিগত নাম “সাহাবা+। এই সমষ্টির যে কোন একজনকে পৃথকভাবে সাহাবী 

বলা যাইতে পাবে । অধিকাংশের মত এই যে, যে কোন মুসলমান, মুসলম 
থাক৷ অবস্থায় হযরতের সাহচর্য পাইয়াছিলেন এবং মুসলমান থাক অবস্থায় 
মারা যান, সাহাবী (কমরেড ) বলিতে তাহাকে বুঝাইবে। 

যে কোন ব্যক্তি কোন সাহাবার সাক্ষাৎ লাভ করিযাছেন, তিনি তাবেষী'। 

অতএব, যে কোন মুসলমান, ইহুদী, খীষ্টান, পৌত্তলিক এবং অঠি রিপার, 
একজন সাহাবাকে দেখিয়াছে, সেও তাবেধী। 

সাহাবাদের মোট সংখ্যা, প্রায় ১ লক্ষের উপর হইবে। ইহাদের মধ্যে 
সর্বশেষে পরলোক গমন করিয়াছেন আবু তোফেল আমেব ইবৃনে ওয়াসেলা | 
তিনি হিজরী ১০২ সনে মারা যান। 

হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানগণ বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং 
এই সকল সাহাকী দেশ-দেশীস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা! মহাফতি উমর 
বির আযিযের খেলাফতের শেষ সময়। এই সময় মধ্য এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক 
প্রদেশে বছ সাহাবী ছড়াইয়া পড়েন, এ সকল জাষগার সমস্ত মুসলমান এবং 
অমুসলমান, যাহারা কোন মতে কখনও জনৈক সাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই তাবেয়ীর অস্তগত | সুতরাং এই তাবেয়ীদের সংখ্যা যে 
“কত এবং তাহাদের বণিত মাঁওকুফ এবং মাকৃতু হাদীসের গুরুত্ব যে কিরপ 
তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পাবেন। 

স্ত্র পরম্পবায় যে সকল রাবীরব্াাম আছে, তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট 

হিষাবে হাদীস আবার তিন প্রকার-+(১) সহীহ, (২) হাসান ও (৩) জঈফ। 



(১) দহীহ, হাদীস 

সহীহ্ হাদীসের রাবীদের নিম্নলিখিত গুণ থাকিতে হইবে £ 
(১) স্বভাবগত ভাবে সাধ তা, সত্যবাদিত!, ধর্ম ভীরুতা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা 

থাকিতে হইবে। 
(২) কাপুরুষতা, নীচ প্রকৃতি, সুরুচিহীনতা এবং এই জাতীষ সকল 

প্রকার ঘণিত কাজ ও তাব হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। 
(৩) অটুট সুঁরণশজি ও আবৃত্তি করার অতুলনীয় ক্ষমত! | বিববণ 

শ্ববণের সময় হইতে তাহা বিবৃত করার সময় পর্যস্ত নিজের পুস্তকে এমন 
সাবধানতা ও যোগ্যতাব সহিত তিনি সেগুলিকে লিখিয়া বাখিয়াছেন যে, 

তাহাতে কোন প্রকার ভূল-্্রাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
মনে করুন “ক' একজন রাবী এবং তিনি সত্যবাদী ও পরহেজগার' 

কিন্ত নানা কারণে তাহাব সারণ শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তিনি অন্ধ 
হইয়া যাওয়ায় বা অন্য কারণে তাহার কিতাব আংশিক বা সম্পূর্ণ ন্ট হইয়া 
গিযাছে, অথবা অন্য কোন লোকের পক্ষে সেই মুসাবিদায় কোন কথার 
যোগ বিয়োগ কবার সুযোগ ঘটিয়াছে, এ অবস্থায় “ক'-এব হাদীসকে সহীহ 

বলিয়। গ্রহণ করা যাইবে না। 
(8) হাদীসটির রাবী পরম্পরা হইতে একজন রাবীও পরিত্যক্ত হয নাই । 
(৫) সেই রেওযায়েতটি “মোআল্লাল' হইতে পবিবে না। “মোআল্লাল' 

সেই হাদীসকে বলা হয, যাহাতে সাধাবণের চোখে দোঘ ধরা পড়ে না।- 
কিস্ত বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্ধিগণ উচ্ভাতে মারাত্বক দোষ-ক্রটি দেখিতে 
পান। যেমন,কোন হাদীসের বণিত বিষয়টি আসলে সাহাবীর কথা, কিন্ত পরবর্তী 
রাবী ভুলে বা অন্য কাবণে তাহাকে হযবত (দ:)-এর উত্জি বলিষা বর্ণন: 
করিতেছেন। (ছি 

(৬) এ হাদীস “শাজ” হইবে লা ; অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসেব রাবী 
নিজেব চাইতে বিশুম্ততর বাবীর বণিত হাদীসের বিপবীত কোন বিষফ্রে 

বর্ণনা কবিবেন না। 
এই ছবটি কঠোর শর্ত যে হাদীসে পাওয়া যাইবে, তাহাকে সহীহ্ ঘ 

হইবে) পক্ষান্তরে, অন্য ৫টি শর্ত পুরণ করার পর যদি ওয় দফায় বাঁ 
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শর্ত সম্বন্ধে কিছু ক্রাট থাকে, কিন্ত নান সূত্রে এঁ হাদীসের রেওয়ায়েত হওয়ায় 
এ ক্রুটির ক্ষতিপুরণ হইয়া যায় । ইহাকে অন্যের সাহায্যে সহীহ্ ব৷ দ্বিতীয় 
শেণীর সহীহ্ বল! হয়। 

€২) হাসান হাদীস 

যদি কোন হাদীসে স্বিতীয শেণীর সহীহ্ হাদীসের ন্যায় ক্ষতিপূৰণের 
ব্যবস্থা ম৷ থাকে, তাহা হইলে সেই হাদীসকে “হাসান' হাদীস বলা হয়| 

(৩) জঙঈফ হাদীস 

সহীহ ও হাসান হাদীসের বণিত এক বা একাধিক শর্তের অভাব 
হইলে সেই হাদীসকে 'জঈফ' (দুর্বল ) হাদীস বলা হয় | 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম যে, রাবীর দৃই দিক দিয়া ব্রি 

থাঁকিতে পারে 1 প্রথমতঃ, তাহার চরিত্রের দিক দিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, হাদীস 
গুহণ ও যথাযথভাবে বর্ণনা বিষয়ে সারণশক্তি ও সতর্কতার দিক দিয়! | 

এই সকল ক্রাটিকে “তা আন" বলা হয়। তা'আন মোট ১০ প্রকার । যথা- 

১। যদি প্রসাপিত হয় যে, কোন রাবী কখনও হাদীস সম্বন্ধে যিথ্যা 
কথ বলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই হাদীসকে “মাউজ' (জাল ) বলা হইবে। 
যেমন, প্রমাণিত হইল যে, আবদুল্লাহ্ এক সময় নিজে একটা বিথ্য। হাদীস 
তৈয়ার করিয়াছিল, তাহা! হইলে -সে যখন কোন হাদীস বয়ান করিবে 
তাহা “জাল' বলিয়া গণ্য হইবে। 

২। যদি রাবীর সাধারণভাবে মিথ্যা কথা বলার দর্নাম থাকে, তাহা 
হইলে তাহার হর্দীসকে “মাৎরূক' (পরিত্যক্ত ) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । 

(৩) যদি এক বা একাধিক রাবীর নাম ও পরিচয়ের উল্লেখ না থাকে 
এবং কোন বিশ্বাসযোগ্য সুত্র দ্বারা এ পরিচয় সংগ্রহ কর! অন্তবপর না হয় 
তাহা! হইলে এ হাদীসকে 'মোবহাম' (অস্পষ্ট) বলা হয়। এইবপ হাঁদিসও 
গ্হণের অযোগ্য । কারণ, রাবী সত্যবাদী কি-না, রাবীর নাম জানা না থাকিলে 
তাহা ঠিক কর! যায় না। 
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(8) রাবী যদি “ফাসেক্* (যেষন--মিথা বলা, মদ পান করা ; নরহত্যা 
করা, ব্যতিচার কৰা ) কাজে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার হাদীস গ্রহণযোগয 
হইতে পারে না। 

৫। রাবী কোন প্রকার বেদআত (কসংস্কার)-কারী হইলে তাহার হাদীসও 
বর্জন করিতে হইবে। 

-রাবীর চরিত্রের দিক দিয়া তাহাকে যে সকল দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে 
হইবে, তাহা উপরে বয়ান করা হইল । এখন যোগ্যত৷ এবং মনে রাখার 
ক্ষমতাব ভিভিতে রাবীর কি কি দোষ থাকিলে চলিবে না৷ তাহা বর্ণন। 
করিতেছি : 

(১) অবহেল! £ রাবী হাদীস শ্ববণ করার সময় অথবা তাহা স্মবণ 
করিয়া রাখিতে অবহেলা! করিলে চলিবে না । 

(২) ভুল-ক্রটিঃ অন্য লোকের নিকট হাদীস বর্ণন। করার অথব৷ 
“শুনাইবার সময় রাবীর তুল হইলে চলিবে না । , 

(৩) বিপরীত কথ! £ রাবী হাদীসের সনদে বা মতনে বিশ্বস্ত রাবীদের 
বিপবীত বলিতে পারিবেন না । 

(8) সন্দেহ : হাদীস বর্ণনায় সন্দেহের কারণ থাকিলেও সেই রাবীব 
হাদীস বাদ দিতে হইবে। যেষন, হাদীস বর্ণনা! করিতে গিযা' কোন রাবী 
ঘদি সন্দেহ প্রকাশ করেন অথব1 এক হাদীসের সনদ বা মতনকে অন্য 
হাদীসের সনদ বা মতনে চুকাইয়৷ দেন, কিংবা মাওকৃফ হাদীসকে মারফ, 
বলিষ। বর্ণনা করেন, এই ধরনের কোন সন্দেহ উদ্রেককারী ভুল যদি কোন 
রাবী কবেন, তাহার হাদীস বর্জন করিতে হইবে। 

৫ সারণশক্তি : রাবীর স্নুরণশক্তির দোষ থাকিলে তাহার হাদীসও 
গ্রহণ কবা যাইবে না । 

মরফু ও হুক,লী 
আনরা জানি, হযরত (দঃ) যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, অথবা তাহার 

লন্ঘতিকমে যাহা করা হইয়াছে, সেইরূপ কাছ ও কথার বর্ণনা যে হাদীসে 
আছে, তাহাকে 'মারফৃ” হাদীস বলা হয়। আমাদের সুরণ রাখিতে হইবে 
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যে, যে হাদীস 'মারফ্” নহৈ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যস্ত যাহার সূত্র পৌছে 
নাই, তাহার প্রতি নজর দেওয়ার আমাদের কোন দরকার নাই । নজর দিলে 
ইহাতে ইসলামের ক্ষতিজনক কাজ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে । 

হাদীস সম্পর্কে ইমামগণের মতামত 
'ইমাম আবু হানিফা বলেনঃ (ক) সুন্নাহ না হইলে আমাদের কেহই 

কুরআন বুঝিতে সক্ষম হইতণ্না ৷ (খ) সাবধান! দীন সম্পর্কে কখনও কোনও 
মনগড়া কথা বলিবে না। এ ব্যাপারে সুন্নাহর অনুসরণ করিবে । যেব্যজি 
সুন্নাহ হইতে দরে সরিয়৷ গিযাছে, সে পথন্রষ্ট হইয়াছে। (গ) মানুষ 

কল্যাণের সহিত থাকিবে, যে পর্যস্ত তাহাদের মধ্যে হাদীস অনসন্ধানকারী 
থাকিবে । যখন তাহার! হাদীস বাদ দিয়া এলেম শিক্ষা করিবে, তখন ধ্বংসের 
পথে অগ্লসর হইবে। খ্ঘ) যখন কোন সহীহ্ হাদীস পাওযা যাইবে, তখন 
উহাই আমার মযহাব। (ও) যখনই আমার কোন কথা আল্লাহ্র কিতাব 
অথবা রসূলেব হাদীসের বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তখনই উহা৷ 
পরিত্যাগ কৰিবে। 

ইমাম মালেক বল্লেন ; (ক) আমি একজন সাধাবণ মানুষ, দীন সং্পর্কে 
কোনও কথায় ভূলও করিতে পারি এবং সত্যেও উপনীত হইতে পারি। 
সুতরাং আমার কথাকে কিতাব ও স্থন্নাহর সহিত যাচাই করিয়া দেখিবে, 

যাহা উহাদের অনুসারী হইবে তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা ব্যতিক্রম হইবে 
তাহা পরিত্যাগ করিবে। (খ) মানুষের কথাকে মানুষ গ্হণও করিতে পারে 
অথবা বর্জনও করিতে পারে । কিন্ত নবীর কথাকে বর্জন করার অধিকার 
কাহারও নাই । 

ইমাম শাফেয়ী বলেন £ (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নির্ধারিত 
ফরয সম্হ গ্রহণ কবিয়াছে, সেই ব্যক্তি রসূলের জ্রপ্লাহ গ্রহণ করিতে বাধ্য । 
কারণ, আল্লাহ্ তাহার কিতাবে 'ত'হার রসূলের অনুসরণ করা এবং উহাকে 
চূড়ান্তভাবে মানিয়া লওয়াকে ফরয করিয়৷ দিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি 
রস্লের কথা গ্রহণ করিয়াছে, সে আল্লাহ্র কথাই গ্রহণ করিয়াছে । (খ) 
আল্লাহ্ তাহার কিতাবে তীহার নবীর সুন্নাহ অনসরণ করাকে ফরয করিয়া 



৩৮ হাদীসে রস 

দিয়াছেন। আল্লাহ্ স্বতন্ত্তাবে এক স্থানে বলিয়াছেন £ আল্লাহ মানুষের উপর 
তাহার অহীর এবং তাহার নবীর জ্ন্নাহর অনুসরণ“করাকে ফরয করিয়াছেন । 
তিনি আবার বলেন : আল্লাহ পাঁক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ায় ও 
অপব কয়েক স্বানে 'আরু কিতাব" ও 'আন্ হিকৃমত'-এর্ব উল্লেখ করিয়াছেন। 
আল্ কিতাব এর অর্থে £ কুবআন এবং আল্ হিকৃমত-এর অর্থে £ হাদীসকেই 
বুঝাইযাছেন। আমি কুরআন অভিজ্ঞদিগকে এই অর্থ করিতেই শুনিযাছি। 
দূনিয়াব সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, যখন কাহারও নিকট কোনও 
সহীহ সুন্নাহ জস্পষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন তাহার পক্ষে কাহাবও কথায় উহাকে 
পবিত্যাগ করা জাযেষ নহে! 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ (ক)যে ব্যজি রসূলুল্লাহ (দঃ)- 
এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে । (খ) 
তিনি ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) হাদীস সংগ্রহ ৪ ববীয় মযহাবের ভিত্তি 
ইহার উপরেই স্থাপন কবিয়াছেন | 

হাদীসের কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব 

মোয়াত্ত। £ ইমাম মালেকের মোয়াত্ত। প্রসিদ্ধ ও সহীহ্ কিতাব। ইমাম 
শাফেয়ী বলেন £ আসমানের নীচে আল্লাহর কিতাব (কুরআনের ) পরে 
ইমাম মালেকের “মোয়াত্তাই” হইল বিশ্বশুতর কিতাব। বোখারী ও মোসলেম 

সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী এবং শাহ্ আবদুল জাযিষ বলেন £ মোয়াতা। 
সহীহাইনের আসল বা মাতা | “মোয়াত্তা; হইতে সহীহাইনের হাদীসের 
সংখ্যা দশগুণ অধিক হইলেও ইমায বোখারী ও মোদলেম হাদীস ব্ণনাব পদ্ধতি, 
সনদ বিচারের নিয়ম এবং হাদীস হইতে ফেকাহ্ বাহির করার নিয়ম মোয়াত! 
হইতেই শিক্ষা করিয়াছেন । ইমাম মালেক প্রথম দিকে ১,০০,০০০ (এক 
লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়! মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) হাদীসকে 
তাহার কিতাবে স্থান দেন। অতঃপর উক্ত ১০,০০০ (দশ হাজার) হাদীস 
হইতে ছাটাই করিয়া যাত্র ১,৭২০ (এক হাজার সাত শত বিশ) টি হাদীস 
শেষ প্বস্ত রাখেন। ইহার মধ্যে হাদীসে রসূল শাত্র ৮২২ (আট শত বাইশ) টি। 



হাদীসের কতিপয় প্রলিদ্ধ কিতাব ৩৯ 

বাকী সকলই সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের আসার । “মোয়াত্তা'র রচনায় সুদীর্ঘ 
8০ (চল্লিশ) বৎসর সময় ব্যয় হয়| 

মোসংলদে আহমদ ঃ ইমাম আহ্্মদ বিন হাম্ধল ৭,৫০,00০ (সাড়ে 
সাত লক্ষ) হাদীস হইতে বাছাই করিয়। ৭০০ (সাত শত) সাহাবী কর্তৃক 
বণিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার )-এর মত হাদীস এই কিতাবে রাধিয়াছেন। 
এই কিতাবে কিছু সংখ্যক দুর্বল হাদীস রহিয়াছে । এই সকল দূর্বল হাদীস 
ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র আবদল্লাহ সংযোজন করিয়াছেন 
বলিয়া মোহাদেসগণ মনে করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেন £ 
ইহার দূর্বল হাদীস পরবর্তী লোকের সহীহ্ হাদীস অপেক্ষাও উত্তম। 

বোখারী £ ইমাম বোখারী তাঁহার এই কিতাবে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) 
হাদীস হইতে বাছাই করিয়া তক্রার সহ ৭,৩৯৭ (সাত হাঁজার তিন শত 
সাতানব্বই) টি এবং তকৃরার বাদ ২,৭৬১ (দৃই হাজার সাত শত এক) টি 
হাদীসকে তাহার কিতাবে স্বান দিয়াছেন | 

মোসলেম £ ইমাম মোসলেম ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) হাদীস হইতে 
বাছাই করিয়া মাত্র ৪,০০০ (চারি হাজার) হাদীস তাহার এই কিতাবে স্থান 
দিয়াছেন। 

নেসায়ী £ ইমাম নেসায়ী প্রথমে “ন্ুনানে কুব্রা' নামে এক বিরাট কিতাব 
লিখেন। উহার মধ্য হইতে বাচ্ীই করিয়। ইহাতে মোট ৪,৪৮২ (চারি 

হাজার চারি শত বিরাশি) টি হাদীস রাখিযাছেন। 
অংবু দাউদ ঃ ইমাম আবু. দাউদ ৫,০90,00০ (পাঁচ লক্ষ) হাদীস হইতে 

বাছাই করিয়া প্রায় ৫,০০০ (পাচ হাজার) হাদীস রাখিয়াছেন। 
তিরমিজী $ ইহাতে মোট ৩,৮১২ (তিন হ জার আটশত বার)টি হাদীস 

রহিয়া্ছে। . . 

ইবনে মাযাহু, $ ইহাতে মোট ৪,৩৩৮(চারি হাজার তিনশত আটত্রিশ)টি 
হাদীস রহিয়াছে । 

হাদীসের কিতাবের স্তর বিভাগ 
গ্রথম স্তরের কিতাবসমূহে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসই বহিয়াছে। এই 

স্তরের কিতাব মাত্র তিনখানা £ “মোয়াত্তা ইমাম মালেক, “বোখারী খরীফ' 



8০ হাদীসে রগল 

ও “মোসলেম শরীফ' | এই তিনখানা কিতাবের সকল হারদদীসই নিশ্চিতরাপে 
সহীহ | 

দ্বিতীয় স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীসই 
রহিয়াছে । দরবল হার্দীস ইহাতে একেবারে নগণ্য! “নেসায়ী শরীফ,' “আবু 
দাউদ শরীফ' ও “তিরমিজী শরীফ' এই স্তরেরই কিতাব। “সুনানে দারেমী', 
“ম্ুনানে ইবনে মাযাহ্' ও “মোসনাদে ইমাম আহমদকে ও এই স্তরের শামিল 
কর! যাইতে পারে । এই সকল কিতাব প্রথম স্তরের খুবই নিকটবর্তী । 

তৃতী মন স্তরের কিতাবে, সহীহ, হাসান, জঈফ, শাজ ও মোনকার-_ 
সকল রকমের হাদীসই রহিয়াছে । “মোসনাদে ইয়ালা', 'মোসাননাফে আবদুর 
রাজ্জাক', মোসারন্নীফে আব বকর', ইবৃনে আবূ শাইবাহ', “মোসনাদে আবদ 
ইবনূল হোমাইদ', 'মোসনাদে তাযালাসী ', “বাইহাকী , “তাহাবী' ও “তাবরানী' 
কিতা? সমূহ এই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত । 

চতুর্থ সুরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ দুর্বল ও গ্রহণের অযোগ্য 
হাঁদীসই রহিয়াছে । ইবৃনে হিববান', “কিতাবুভূ জুয়াফ।' ইত্যাদী বোখারী ও 
মোসলেম শরীফের বাহিবেও সহীহ্ হাদীস রহিয়াছে ।' ইমাম বোখারী বলেন £ 
« আমি আমার এই কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্বান দেই নাই এবং 

বছ সহীহ্ হাদীসকে আমি বাদও দিয়াছি | ইমাম মোসলেম বলেন £ “আমি 
আমার এই কিতাবে যে সকল হাদীসকে স্থান দিয়াছি তাহা সমস্তই সহীহ্ ; 
কিস্ত আমি এ কথা বলি না যে, ইহাব বাহিরে যে সকল হাদীস রহিয়াছে সেগুলি 
সকলই দূর্বল।' সুতরাং এই দুই কিতাবের বাহিরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ্ 
কিতাব বহিযাছে। 

হাদীসের সংখ্য। 
হার্দীসের মূল কিতাব সমুহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বিল-এর 
*মোসনাদ' একখান বৃহৎ কিতাব । ইহাতে ৭০০ (সাত শত) সাহাবীদের বণিত 
“ত্বাক্রার' (এক কথাকে পুন: পুনঃ বলাকেই “তকৃরার” বলে) সহ মোট 
8০,০০০ (চল্লিশ হাজার) এবং তাক্রার বাদ ৩০,০০০ (ভ্রিশ হাজার) হাদীস 
রহিয়াছে। শায়খ আলী মোতাকী জৌন পুরীর “মোনতা খাবে কানজুল ওম্মালে' 



হাদশিসের সংখ ৪১ 

৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) হাদীস এবং “কানৃজ্লওস্মালে' তাক্রার ঘাদ ৩২,০০০ 
(বত্রিশ হাজার) হাদীস রহিয়াছে । অথচ এই কি তাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি । 
একমাত্র হাসান ইবনে আহমদ সমরখন্দীর 'বাহ্রুল আসানীদ' কিতাবেই 
১,০০,০০০ (এক লক্ষ) হাদীস আছে বলিয়। জানা যায়। সুতরাং হাদীসের সংখ্যা 
সাহাব! ও তাবেয়ীনদের আসার (যে হাদীসের সনদ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যস্ত 
পেঁছিয়াছে তাহাকে হাদীসে মারফু বলে এবং যে হাদীসের সনদ কোন 
সাহাবী পর্যন্ত পেঁছিয়াছে অর্থাৎ যাহা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলিয়াই সাব্যস্ত 
হইয়াছে, তাহাকে “হাদীসে মাওক্ফ' বলে । ইহার অপর নাম 'আসার') সহ 

সর্বমোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষের) অধিক নহে বলিয়া ধারণা কর! হয়। ইহার 
মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরও অনেক কম। কাহারও কাহারও মতে 
প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা ১০,০০০ (দশ হাজারের)-ও কম | “সিয়াহ্ 
সিত্তায়' মাত্র ৫,৭৫০ (পাঁচহাজার সাত শত পঞ্চাশ) টি হাদীস রহিয়াছে । ইহার 
মধ্যে ২,৩২৬ (দূই হাজার তিন শত চাব্বিশ) টি হাদীস “মুস্তাফেক আলাইহ্' | 
বড় বড় ঈমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল বলিয়া যে কথ প্রচলিত 
আছে, তাহার অর্থ, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রহিয়াছে । শুধু নিয়ত 
সম্পকীয় হাদ্দীসটিরই ৭০০ (সাত শতের) মত সনদ রহিয়াছে । মোহাদেসগণ 

যেহাদীসের যতাট সনদ রহিয়াছে তাহাকে ততটি হাদীস বলিয়া গণ্য করেন। 

অবশ্য প্রথম যুগে সনদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না । সময়ের দীর্ঘতার সহিত 
সনদের দীধতা এবং সংখ্যা বাড়িযা গিয়াছে । একজন শিক্ষকের একাধিক 

প্রসিদ্ধ ছাত্রের মাধ্যমে একটি সনদ একাধিক শাখা সনদে বিভক্ত হইয়া সনদের 

সংখ্যা বাড়াইয়৷ দিয়াছে । সুতরাং যত পিছনের দিকে দেখা যায় ততই 

সমদের সংখ্যা কমিয়৷ যাইবে । ফলে হাদীসের সংখ্যাও হাস পাইবে । তাবেয়ীন 
ও তাবে-তাবেয়ীনদের মধ্যে কাহাকেও লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয বা রাবী 
বঙ্গিয়৷ দেখিতে পাইতেছি না । এমন কি“তৎকালীন ইমামগণকেও'নহে | 

সাহাবীদের সংখ্যা 
সাহাবীদের সংখ্যা এবং তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা এক নহে! ৮ম 
হিজরীতে মক বিজয়ের পর সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই মুসলমান হইয়া 



৪২  হাদীনে রসল 

গিয়াছিল। কিস্ত সকলের পক্ষে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভ ক 
হইয়াছিল, এ-কথা! বলা যায় না । গোত্রের সরদারগণ বা প্রতিনিধি দল আসিয়। 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; এইভাবে যাহার। রসূলুল্লাহ (দ:)-কে 
দ্খিয়াছেন এবং যাহার তাহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণন। করিয়াছেন তাহাদের 
উভয়ের সংখ্যাও সঙ্গান নহে। কেন-না, যাহার! রস্লুল্লাহ (দঃ)-কে দেখিয়াছেন 
তাহাদের সকলের পক্ষেই যে রস্লুল্লাহ (দ:)-এর হাদীস বর্ণনার সুযোগ 
ঘটিয়াছিল তাহা নহে | যাহারা হযরত (দ:)-এর নিকট হইতে অথব সাহাবী- 

দের মাধ্যমে সরাসরিভাবে হাদীস বর্ণন। করিফাছেন তাহাদের সংখ্যা ইমা 

জুরআ] রাজীর মতে এক লক্ষের উপবে(এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার); ইমাম শাফেয়ীর 
মতে রপূলুলাহ (দ:)-এর ইন্তেকালের সময সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ 
(ঘাট হাজার)। তিনি শুধু মক্কা ও মদীনাব সাহাবীদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । 
এ সময মক্কায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজাব) এবং মদ্দীনায় ৩০,০০০ (ত্রিশ 
হাজার) সাহাবী ছিলেন, একথাও তিনি স্প্ বলিয়াছেন। তীহাদের অনেকেই 
পল্পীবাসী ছিলেন বলিয়া অনেকের জীবনী জানা যায় নাই। “আসমা 
উর রেজাল' কিতাবে ধাহাদের জীবনী রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৯,০০০ 
(নয় হাজার)-এৰ অধিক নহে । অন্যান্যদের হিসাব ছাড়াও ইমাম জাহবী 
তাহার 'তাজরীদে' ১,২৮১ (এক হাক্জার দুই শত একাশি) জন মহিল। 
সাহাবীয়াহ সহ মোট ৮,৮০৮ (আট হাজার আট শত আট) জনের জীবনী 
আলোচনা! করিষাছেন। রস্লুল্লাহ (দ:)-এর ইন্তেকালের পর সকল সাহাবী 
মদীনায় অবস্থান করেন নাই ; বরং তাঁহাদের অনেকেই নানা কারণে মদীনার 
বাহিরে বসবাপ করিতেন। হাকেম -আবু আবণূল্লাহর হিসাব মতে £ মক্কায় 
২৬, কৃফায় ৫১, বসরায় ৩৫, শামে ৩৪, মিসবে ১৬, খোরাসানে ৬ এবং 
জার্জীরায় ৩ জন ছিলেন। হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ময্উদ, 
হযরত আবু মুসা আশয়ারী, হযরত সায়াদ ইবনে আবিওকৃকান, হযরত 
সালমান ফাবসী (বাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাষে কেরাম কৃষ্কায় বসবাস 
করিয়াছিলেন । 



জাল বা নাউদ্ধু হাদীস 
রসূলুলাহ (দ:)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেহ কখনও তাহার নামে 

হাদীস জাল করেন নাই । জানা যায়, রসূলুল্লাহ (দ:)-এর জীবনে মাত্র এক 
ব্যক্তিই তাহার নাম করিয়া একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং রস্লুল্লাহ্ (দঃ) 
তাহাকে হত্যা করিতে, অতঃপর তাহাকে আগুনে পোড়াইয়৷ দিতে আদেশ 
দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর বলেন : এক ব্যক্তি বস্লুললাহ্ 
(দঃ)-এর ন্যায় পোশাক পরিয়া মদীনার একটি বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হয় 
এবং বলে যে,রস্লুল্সাহ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন £ 'তুমি যে বাড়ীতে ইচ্ছা 
প্রবেশ করিয়৷ দেখিতে পার 1” ইহা শুনিয়া তাহাব৷ বলিল ঃ আমরা রসূলুল্লাহ 
(দঃ)-এব চরিত্র অবগত আছি। তিনি কখনও এরূপ জনাচারের আদেশ দিতে 
পারেন না| অতঃপর তাহাকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়! রসূলুল্লাহ 
(দঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হইল : সংবাদ পাইয়া রস্লুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আবু 
বকর ও উমরকে বলিলেন? 'তোমরা তাহার নিকট যাইয়৷ দেখ; জীবিত 
পাইলে তাহাকে হত্যা করিবে এবং লাশ আগুনে পোড়াইয়া৷ ফেলিবে। 
তীহারা তথায় পে ছিবার পূর্বেই সর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 

রস্লুললাহ্ (দ:)-এর নামে হাদীস জালের অপচেষ্টা প্রথমতঃ: আরম্ভ হয় হযরত 

উসমান (রাঃ)-এর সময় ইসলামের পরম শক্র ইছদীদের ছারা | ইছদীর। 
প্রথমে কোরেশদের সহিত মিলিত হইয়া ইসলামের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্ট। 
করে। ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া তাহার৷ হাদীস জাল করার এক বৃণ্য পন্থা 
অবলঘ্ন করে। দক্ষিণ আরবের ইয়ামেনবাসী আবদুল্লাহ বির সাবা নামক 
এক শিক্ষিত ধুরম্ধর ইহুদী হযরত উসমানের নিকট আসিয়া বাহ্যত: ইসলাম 
গ্রহণ করে এবং গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার প্রক বিরাট ফড়যন্ত্ 

আরম্ভ করে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে তিনটি পন্থা অবলম্বন করে। 
(১) রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করিয়া ইসলামের পবিত্রতা 
নষ্ট করা ১ (২) মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টি করিয়া তাহাদের অগ্রগতি 
ব্যাহত কর! এবং (৩) সাহাবীদের নামে দুর্নাম রটনা করিয়া ইসলামের 
প্রতি মানুষের আকর্ধণকে বিনষ্ট করা। তাহার ধারণ! ছিল সা্রাবীদের প্রতি 
মান্মকে আস্বহীন করিতে পারিলেই কাহারও পক্ষে ইসলামের প্রতি 



১ হাদীসে রযল 

আকর্ষণের ফোন সৃত্রই অবশিষ্ট থাকিবে না। সে দেখিল,--খেলাফতের কেন্দ্র 
মদীনা হইতে দূরে মুসলমানদের প্রধান প্রধান সেনানিবাস অবস্থিত। বসরা, 
কুফা ও মিসরই ছিল তাহার কার্ষের পক্ষে উপযূ্জ ক্ষেত্র । কারণ এই সকল 
স্থান একদিকে যেমন খলিফার দৃষ্টি হইতে দরে অবস্থিত ছিল, তেমনই সেই 
সকল স্বানের সৈন্যরা! অধিকাংশই ছিল অসাহাবী ও নূতন মুসলমান এবং 
তরুণ। যাহাদের পক্ষে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট হইতে ইসলাম সম্পর্কে 
পরিপক্ক হওয়ার বা সরাসরি হার্দীস প্রবণের কোন সুযোগ ঘটে নাই। এইভাবে 

হযরত আলীই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র যাহার নাম কবিয়া মুসলমানদের মধ্যে 
বিভেদ স্যষ্টি করা অত্যন্ত সহজ | আবদুল্লাহ বিন সাবা মদীনা হইতে বসরা 
আগমন করিয়া বলিতে থাকে যে, “হযরত আলী রস্লুল্লাহ (দঃ)-এব নিকট 

হইতে করআনের ইলেম ছাড়াও এক বিশেষ ইলেম প্রাপ্ত হইযাছেন এবং 

তিনি হইতেছেন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর অহী; (হয তবা এই কথাই পরবতী 

কালে পীর-মুরিদী প্রথ! প্রবর্তন করিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সুযোগ 
সন্ধানী মানুষ ধর্মের নামে বিনা পরিশ্বমে সরল সহজ মানুষকে আল্লাই ও 
রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নামে সতর্কতার সহিত ধোকা দিয়া অগণিত অর্থ 
লুটিয়াছে এবং বর্তমানেও লুটিতেছে। আমর! পীর-মুরিদী প্রথা রল্লুল্লাহ্ 
(দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের সময় হিল বলিয়া কোন সন্ধান পাইতেছি 
না। অতরাং একমাত্র তিনিই হইতেছেন খেলাফতের হকদার ) আবু বকর 
ও উমর রসূলুল্লাহ (দঃ)এর উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করিয়াছেন এবং 
উসমানও এ ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন। ইহা! ছাড়া, সে ইহাও 
বলিত যে, আবু বকর, উর ও উসমানের প্রতি হযরত আলী' নারাজ, কিন্ত 
বিশেষ কোন কারণে তিনি ইহ প্রকাশ করিতেছেন না। (এই সকল কথা 
বলার যথেষ্ট সুযোগও সে পাইয়াছিল। যেহেতু বোখারী ও মোসলেমে একটি 
হাদীস দেখা যায়, যাহাতে মানষের মনে প্রশ জাগা একান্ত স্বভাবিক। 
হাদীলটি হইতেছে £ যখন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল 
এবং হযরত উমর ঘরের ভিতর ছিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : আন! 
“আমি এমন একটি ঞ্িনিস তোমাদিগকে লিখিয়া দিয়া যাই, যাহার পরে 
এজোময়া কখনও পথব্র্ট হইবে লা |” হযরত উমর বলিলেন : “বেদনায় 



জাল বা যাউজ্ হাদীস ৪ 

তিনি অভিভূত হইয়াছেন। তোমাদের নিকট কুরআন আছে। তোমাদের 
জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।” ঘরের লোকদের মধ্যে মততেদ হইল 
এবং তাহান্বা ঝগড়া-বিবাদ করিতে লাগিল | তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে 
লাগিল : লেখার জিনিস-পত্রাদি আন, রস্সুললাহ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ 
করিবেন । তাহাদের মধ্যে কেহ হযরত উমর যাহ বলিয়াছিলেন তাহাই 
বলিলেন। যখন শোরগোল অধিক হইতে লাগিল রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ 
“আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও |” ওবায়দুল্লাহ বলেন যে, ইব্নে 
আব্বাস বলিয়াছেন: রসূলুল্লাহ (দঃ) যে লেখ! লিখিবার আদেশ দিয়াছিলেন 
তাহাই তাহাদের মধ্যে মতভেদ ও ছন্দের বড় দুর্ঘটন! হইয়াছিল। ইব্নে 
আব্বাস বলিয়াছেন £ বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার কি ? অতঃপর তিনি এত 

কাঁদিতে লাগিলেন যে, পাথর সিক্ত হইয়া গেল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ 
হে ইবৃনে আব্বাস! বৃহম্পতিবার কি হইয়াছিল? তিনি বলিলেন ঃ রসূলুল্লাহ 
(দ:)-এর বেদনা অধিক তীব্র হইল । তিনি বলিলেন £ “একটি কাধের হাড় 
আন।| ইহার উপরে আমি এমন লেখা লিখিব যাহাত্ পর তোমর! পথব্্রান্ত 
হইবে না|” অতঃপর তাহারা বিবাদ করিতে লাগিল । তাহার! বলিল * 
তিনি কি ত্যাগ করিয়াছেন যাহার জন্য তাহা দরকার হইবে? তাহার 
নিকট ইহা পরিঘকার ভাবে বল! তাহার! আবার তাহার নিকট গেল। 
তিনি বলিলেনঃ “আমাকে ত্যাগ কর । আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, 
যেদিকে আমাকে ডাকিতেছ তাহা হইতে আমি যেখানে আছি তাহ। 
অধিকতর উত্তম।” তিনি তাহাদিগকে তিনটি কাজ করিতে বলিয়াছেন £ 
কাফেরদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে বাহির করিয়৷ দিবে, প্রতিনিধি 
দলের সহিত আমি যেমন উত্তণ ব্যবহার করিয়াছি তজ্জপ তাহাদের সহিত 
উত্তম ব্যবহার করিবে । ভূতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিলেন। অথবা 
সে বলিয়াছে ; আমি ইহ] ভূলিয়৷ গিয়াছি। বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস -- 

বোখারী, মোসলেম । হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করিলে মানব মনে জিজ্ঞাসার উদয় 
হওয়! স্বাতাঁবিক)। ইহা ব্যতীত হযরত আলী মদীনা হইতে দূরে অবস্থান 
করিতেন বিধায় প্রথমতঃ এ সকল কথার কিছুই জানিতে পারেন লাই । তাহা 
ছাড়াও সে ইহার গোপনীয়ত৷ রক্ষার জন্য সকলের প্রতি ঝঠোর নির্দেশ দিয়া 
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রাখিয়াছিল | বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ বিন আষের ইবনে সাবার আচরণে 
সন্দেহ করিয়া তাহাকে বসর। ত্যাগ করিতে নিরশে দেন। বসরা ত্যাগ 

করিয়া সে মুসলমানদের দ্বিতীয় সেনানিবাস কৃফায় প্রবেশ করে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যেই তরুণ সেনাগণকে সে হাত করিয়া নেষ। অর্তইপর সে কুফা 
হইতে বিতাড়িত হইয়া মিসরে উপস্থিত হয এবং মিসরকে কেন্দ্র করিয়া 

চতুদিকে তাহার ঘড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতে থাকে এবং অল্পদিনের 
মধ্যেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করে ! অবশেষে হযরত আঁশী তীহার 
খেলাফতকালে আবদুল্লাহর ষড়যন্ত্রের কথ! অবগত হইয়৷ তাহাব অনুচরদের 
সহ তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারেন। ইহাই হাদীস জালকারীদের জন্য 
রসলুললাহু (দঃ) কর্তৃক নিধারিত শান্তি । + 

যে সকল হাদীসের দ্বারা দীন ইসলামের কোন মসআলা অর্থাৎ হালাল, 
হারাম, ফরয, ওয়াজেব প্রভৃতি শরীয়তের কোন হুকুম-আহ্কাম প্রমাণিত না 
হয়, এই ধরনের বনু জাল হার্দীস নানা কারণে আমাদের মধ্যে চালু হইয়া 
রহিয়াছে । 

জাল হাদীস নানা কারণে তৈয়ার কর] হইয়াছে । একদল নিজেদের 
উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নিজেরাই হার্দীসের বাক্যগুলি রচনা করিয়া 
লইয়াছে। আর একদল সাধূ-সজ্জন, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, সাহাবীগণ এবং এমন 
কি ইহুদী অথবা খীষ্টানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্তি ও কিসূসাহ-কাহিনীতে 
এক একটা মিথ্য। সূত্র ভূড়িয়া দিয়া সেগুলিকে হযরত (দ:) পর্যস্ত পেঁছাইয়া 
দিয়াছে। কিন্ত অন্ধ বিশ্বাসের ভূভ আমাদের ঘাড়ে এমন ভাবে চাপিয়া 
আছে যে, আজ আমরা উরদু কিস্সাহ্-কাহিনী এবং মিলাদের কাওয়ালী 
প্রভৃতিতে এমন কি ওয়াজ নসীহত শিক্ষার কিতাব সমূহে এমন শত শত 
গাঁজাখুরী গল্প হাদীস হিসাবে চালু করিয়া যাইতেছি। 

কিকিকারণে জাল হাদীসের উৎপত্তি হইয়াছে নিশে সংক্ষেপে তাহা 
আলোচনা করিতেছি £ 

১। অতি পরহ্জগারগণ £ অতিরিজ পরছেজগারীর দাবীদার একদল 
তর্দাকধিত সুফী নানা প্রকার অভিনৰ ইবাদত গড়িয়া! লইয়া তাহার সওয়াব ও 

ফাঁজরত সম্বন্ধে বু জাল হাদীস তৈয়ার করিয়াছেন। 



আাঁধি বা মডিঙ্ হাদীস ৪৭ 

২। ওয়ায়েজগণ : ওয়াজের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া 
মুর্খ জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জন অথবা তাহাদের নিকট হইতে 
অর্থ আদায় করার নিমিত্ত একদল ওয়াজ ব্যবসায়ী নান প্রকার আজগুবী ও 

গ্বাজাখুরী গল্প-গুজবকে হাদীস বলিয়া চালাইয়া দিতেন। আজকাল ওয়া 
ও মিলাদের মজলিসে এই শ্রেণীর" বছ মিথ্যা কথ হাদীসের নামে চালাইয়া 
দেওয়া হয়। 

৩1 জিন্দীকগণ £ মুসলমান নামধারী একদল লোক ছিল যাহারা আসলে 
মৃনাফেক কিন্তু প্রকাশ্যতাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত। 
এই সমস্ত লোক ইসলামের ক্ষতি করার জন্য হযরতের নাম করিয়া বন্ধ 

সহস্র হাদীস জাল করিয়াছিল । 

৪1 মোকাল্লেদগণ £$ কতিপয় মোকালেদ নিজ নিজ মযহাবের ইমামের 
মরতব৷ বাড়াইবার জন্য অথব! অন্য মযহাবের দু্ীম করার জন্য বছ হাদীস 
ও রেওয়ায়েত গড়িয়া লইয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা ও ইমাষ 
শাফেয়ীর নিন্দাবাদের জন্য এইকপ বহু জাল হাদীস তৈয়ার করা হইয়াছিল। 

৫। মোসাহ্ববগণ £ আম্ীর-উ্রাহ এবং রাজা -বাঁদশাহর যোসাহেবগণ 
প্রভুবর্থের খোশ-খেয়ালের সমর্থনে বা কোন স্বার্থ আদায় করার জন্য ক্ষমতাশীন- 
'দিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বছ মিথ্যা কথাকে হাদীস বলিয়। চালাইয়। দিয়াছে । 

৬। নেক নিয়ত (সৎ উদ্দেশ্যে) £ লোকদিগকে ভয় বা প্রলোভন 
দেখাইয়া নেক কাজে লিপ্ত করার জন্য অথবা বদ ( অসৎ) কাজ হইতে নিবৃত্ত 
রাখার জন্যও বহু হার্দীস জাল করা হইয়াছে । 

৭ | তর্ক-বিতর্ক ঃ হযরত (দ:)-এর অথব। দীন ইসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ 
করার জন্য বহু জাল হাদশসের প্রবতন হইয়াছে । 

৮। যুদ্ধে উৎসাহ £ যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্যও বছ জাল হাদীসের 
হাষ্টি হইয়াছে । 

৯। জ্ৃফীগণঃ একদল সুফী দাবী করিতেন যে, তাহারা স্বপ্রযোগে 
অথব! কাশ্ক মোরাকাব৷ ইত্যাদির স্থারা সর্বদাই হযরত (দ:)-এর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়৷ থাকেন এবং হযরতের মুখে ব€ হাদীস শ্ববণ করিয়া থাকেন। এই 
সকল সুফীর হার! বহু জাল হাদীসের উৎপতি হইয়াছিল । 
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১০। ভগ আলেম ঃ এক ধরনের ভণ্ড আলেমক্ধপী লোকও নিজেদের 

অজ্ঞতা ঢাকিবাব জন্য বহু জাল হাদীস চালু করিয়াছিল । 

১১। অন্ধভক্তিঃ এক শ্রেণীর লোক অন্ধভক্তির কারণে বহু জাল 

হাদীস প্রচলন করিযাছে। 
নিম়লিখিত লক্ষণগুলি ছ্বারা আমরা সহজেই জাল হাদীস চিনিয়। 

লইতে পারি: 
(১) স্বীকার উক্তি; যে বাযাহারা হাদীস জাল করিয়াছে, সে বা তাহারা 

পরবর্তীকালে যদি তাহা স্বীকার কবে। 
(২) যে সকল হাদীসে প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোন কথ! বণিত হয়, 

যেমন, 'বেগুন সকল রোগের উষধ | 
(৩) যাহা ইসলামে স্বীকৃত মূলনীতির বিপবীত। 
(8) যাহা কুরআন ও সহীহ, হাদীসের বিপরীত । 

(৫) যে সকল হাদীসে সামান্য সামান্য কাজের জন্য খুব বড় সওয়াব 
বা কঠোর আজাবের কথা আছে । 

(৬) যে হাদীসে কোনি জন্য ভাবের সমাবেশ আছে । 
(৭) যেহাদীসের ভাষা অসাধু। 
(৮) যে হার্দীসে অনর্থক ও বাজে কথার সমাবেশ আছে। 
(৯) খওয়াজা খেভ্ব সম্বন্ধে বণিত সমস্ত হাদীস। 

(১০) যে সকল হাদীসে জ্ঞান বিরুদ্ধ কথা জাছে। 
(১১) যে হাদীসের রাবী মিথ্যাবাদী । 
(১২) যুজি, সুক্ষ সমালোচনা ও আভ্যন্তরিক শাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বার 

যে হাদীসকে জাল বলিয়। ধরা যায়। 
(১৩) করআনের প্রত্যেক স্বাব নিদিষ্টরপে বিশেষ বিশেষ ফজিলতের 

ফথা যে হাদীসে আছে। 
১৪1 যে হাদীসের বর্ণনা সত্যের বিপরীত, যেমন ; 'ূর্যতাঁপ-তগ্ত 

পাঁগিতে গোসল করিলে কৃষ্ঠ রোগ হয়। 
১৫। যে হাদীসে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে যে, তাহ। ঘটিয়া থাকিলে 

রা 
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বহু লোক তাহা বর্ণনা করিত, অথচ র্লাবী ছাড়া আর কেহই তাহার উল্লেখ 
করে-নাই। ৃ 

১৬1 যেহাদদীসে এমন কোন ঘটনার বর্ণনা আছে, আসলে যদি তাহা 
ঘটিত, তাহা হইল সে ঘটনার সময়কার সমস্ত লোকই নিশ্চয় তাহা জানিতে 

পারিত। অর্থচ কেবলমাত্র রাবী সেই ঘটনার কথা বলিতেছেন । 

আরব দেশ 
প্রকৃতিব কোন্ শুভ প্রভাতে, স্ট্টির কোন্ শুভ্র উধার আলোক রেখা এই 

ভূমগুলের গাঢ় তিমিরঞালকে অপসারণ করিয়াছিল ; কবে এবং কিরূপে 

মানুষ আগিয়। এখানে আসর জমাইয়৷ বসিয়াছিল ; জখতের পণ্ডিত মণ্ডলী 
অন্ধকারময় অতীতের রহস্য ভাগার হইতে, এই তত্ত্বের উদ্ধার সাধনের জন্য 
আঁবহমানকাল অবিশাস্ত চে! করিয়া আসিতেছেন | কিন্ত মনে হয যে, উহা 
একাস্তই অজ্ঞাত ও অজ্জেয় | 

দূনিযাতে প্রথম মানব আবির্ভাবের কতদিন পরে আরব দেশ মানুষের প্রথম 
সাক্ষাৎ লাভ করিযাছিল, তাহা জান যায় নাই । এখানকার বিভিন প্রদেশের 

ছেটি,বড় লোকালয়গুলি এক একটা বংশ ব৷ গোত্রের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি 
অর্থাৎ কেবল সেই গোত্রের লোকেরাই সেই সকল বস্তীতে বা করে। অন্য 

কোন গোত্রের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বসবাস করিতে 

আরববাসীগণ অভ্যস্ত নহে। বংশের প্রথমপুরুষ বা কোন প্রধান ব্যক্তির 
নামে সেই পকল বংশের এবং বহুস্থানে সেই সকল জনপদের নামকরণ হইত । 

কোন বিদেশী জাতির জ্ঞানের প্রভাব আরব মুল্লুকে সাধারণভাবে অনুভূত 
হয় নাই | বছ শতাব্দী অবধি তাহারা জগতের অজ্ঞাত এবং জগৎ তাহাদের 

অজ্ঞাত ছিল | পরে বহির্জগতের সহিত পরিচয় হওয়ার পরও বিদেশের কোন 
প্রভাব আরবদেশে কখনই প্রতিহ্ঠিত হয় নাই। তাই খীষ্টীয় ৬ষ্ শতাব্দীতে 
আমরা সমগ্র আরবদেশে স্নাত্র কয়েফজন শিক্ষিত লোকের সন্ধান পাইতেছি। 

আরব মুন্গুকের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই স্বভাব কৰি। সম্পদে, 
বিপদে, আনন্দ ব৷ শোক প্রকাশের সময়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন, উৎসব 
ও বাঘিক মেলায় নিজের বংশ গৌরব ও ধী বংশের কৎসা করার পময় 
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উত্তেজিত আরব যাহা কিছু বলিত তাহাই কবিতা] এই সকল কবিতা 
বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য ভাগারের অমূল্য রত্ব। 

আরববাসীদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ | তাহারা নিজেদের পূর্ব- 
পুরুষদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া রাখিত। 

আরবে কখনও কোন রাজ-শাসন সুপ্রতিহিঠত হয় নাই ।৮ কাজেই 
অধিবাসীদের জান-মাল কখনই নিরাপদ ছিল না । অপরদিকে কোন নৈতিক 
অনুশাসন বা সর্বজনমান্য সামাজিক নিয়ম-কানুনও প্রচলিত ছিল না। এই 

কারণে তাহারা ব্যক্তিগত ব৷ বংশগতভাবে অন্য বংশের সহিত সন্ধি করিতে 

বাধ্য হইত! কেহ কাহাবও উপর কেনি প্রকার অত্যাচার করিলে, অত্যাচারিত 
ব্যক্তি ব তাহার আত্বীয়গণ অত্যচারীর নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় 
করার চেষ্টা করিত | এই জন্য তাহার৷ স্ব-বংশের প্রধানদিগের হ্বার।, অত্যাচারীব 

গোত্রস্থ প্রধানদিগের নিকট অভিযোগ করিত এবং এইরূপে আপোসে ইহার 

মীমাংসা না হইলে, উভয় বংশের লোক তববারির সাহায্যে ইহার মীমাংসা 
করার জন্য লড়াই কবিত । অনেক সময় এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ অতিশয় ব্যাপক 
ও দীশর্ধকালন্বায়ী হইয়া দাড়াইত | কারণ, উভয় পক্ষের মিত্র গোত্রগুলিও সন্ধির 
শর্ত অনুসারে ক্রমে ক্রমে এ সকল যুদ্ধে যোগ দিত। এই সকল যুদ্ধের জয়- 

পরাজয় ছারা মূল কলহের কোনই মীমাংসা হইত ন! | বরং পরাজিত গোত্রের 
(লাকেরা৷ বন্ধ যগ পরেও জুযোগ পাইলেই তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা 

করিত। কোন বংশের একজন লোক অর্পর বংশের লোক ছ্বারা নিহত হইলে, 

“রক্তে ক্ষতিপুরণ' দাবী ও প্রতিশোধ গ্রহণের জিদ নিহত ব্যক্তির বংশের 
লোককে বংশ পরম্পরাক্রমে অস্থির করিয়া রাখিত এবং যুগ-যুগান্তর পরে 
যখনই তাহারা বিপক্ষ গোত্রের কোন লোককে হাতে পাইত, তখনই তাহাকে 

হত্যা করিত । 

জাতিভেদ ও কৌলিন্য (কোরেশ বংশ) 
আাঁতিভেদ ঝলিতে আমাদের দেশে যাহা বুঝায়, আরবে ঠিক সেইরূপ 

জাতিতেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না! | কিন্ত সেখানে বংশগত ও গোত্রগত কৌলিন্য 

প্রথার অপ্রতিহুত প্রভাব ছিল | কারণ, এই বংশ মর্যাদা লইয়া! বিভিন্ন বংশের 
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লোকের মধ্যে অহংকার, ঘৃণা এবং হিংসা-বিছেষ যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। 
আবার, বিতিন্র গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক দেবতা-বিগ্ুহ প্রতিষ্ঠ। করার প্রথা 

ছিল। কিন্ত মক্কার কাবা মন্দিরকে তাহারা সকলেই নিজেদের শেষ্ঠ ধর্ধমন্দির 

বলিয়৷ বিশ্বাস করিত | তাহার! নিদিষ্ট সময় মক্কা তীর্থে উপস্থিত হইয়৷ কাব 
মন্দির প্রদক্ষিণ, বলিদান ইত্যাদি বহু প্রকার অনুষ্ঠান পালন করিত। পুরুষানুক্রমে 
তাহারা এইরূপ তীর্থ যাত্রা! করিত। এই তীর্ঘে যেসকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা 
হইত, মকার কোরেশ বংশের লোক তাহার পৌরোহিত্য করিত। সমগ্র আরবের 

এই মহামান্য মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের ঠাকুর দেবতাগণের পা এবং 
যাত্রীদের তর্তাবধান সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজই কোরেশ বংশের একচেটিয়া 
অধিকারভূক্ত ছিল। কারণ, কোরে শগণ দাবী করিত যে, তাহাদের পৃবপুরুষ 
হযরত ইব্রাহীম ও তাহার পৃত্র হয রত ইসমাইল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
সেই ইসমাইলই ইহার প্রথম সেবাইত। অন্যান্য বংশের লোকেরাও মেবাইত 
বংশের এই সকল বিবরণকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস. করিত। কারণ, তাহার 

দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের পৃব-পুরুষগণ স্মুরণাতীত যুগ হইতে এ 
বৃত্তান্তগুত্বুকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 'করিতেছে এবং এই মন্দিরের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত এবং ইসমাইলকে বলিদানের আদেশ সংক্রান্ত বছ অনুষ্ঠানে ইব্রাহীম 
ও ইসমাইলের স্মূতিরক্ষার জন্য সাফা ও মারওয়। পাহাড়ের মাঝখানে দৌড় 
দান, মিনায় শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ, কোরবানী (বলিদানী, মস্তক 

মুণ্ণ ইত্যাদি কার্য গুলিকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে। 
হযরত ইসমাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হযরত ইয্হাকের সন্তানগণ তাহার 

পুত্র ইসরাঈল (ইয়াকুব)-এর নাম অনুসারে বনি-ইসরাঈল বলিয়৷ মশহ্র 
হইয়াছেন। ইহারা সকলেই ইছদী ছিলেন । আরবের ইহুদীগণ তৎকালীন 
তৌরাত কিতাবের বর্ণনা অনুসারে বিশ্বাস করিত যে, প্রতিজ্ঞার সন্তান ইসহাক 
এবং হযরত ইব্রাহীম ইসমাইলকে নয় বরং ইস্হাককেই বলিদান করিতে 

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইসমাইল যে আরবে বসতি স্বাপন করেন এবং কাব! 
মন্দিরের সেবাইতগণ যে ইসমাইলেরই বংশধর, সে সম্বন্ধে তাহারা কখনই কোন 
প্রকার সন্দেহ করে নাই। আরবের সমস্ত পুরাতন কাহিনী, আঁনশ্রতি, সাহিত্য, 
ধর্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠান, বংশ বিবরণ ইত্যাদি .স্মরণাত্তীত কাল হইতে 
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এক বাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীমের পুত্র 
ইসমাইল ও তাহার মাতা হাজেরা আরবে আসিয়া বসতি স্বাপন এবং কাবার 

প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি লেন, কোরেশগণ সেই হযরত ইসমাইলের বংশধর । 

আরবের ভৌগলিক বিবরণ 

আক্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে যে একটি দেশ, এ মহাদেশত্রয়কে 
জল ওস্বলপথে পরস্পর সংযোজিত করিয়া অবস্থান করিতেছে, উহার নাম 
আরব দেশ। ইহরি কোথায়ও বিশাল মরু-প্রাস্তর, আর কোথায়ও ক্ষদ্র-বৃহৎ 
ধূসর পর্বত শ্রেণী । ইহার অধিকাংশ অঞ্চলই জলহীন তরুহীন মরু-প্রান্তর ও 
অনুর্বর পর্বতমালায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এ সকল মরু প্রাস্তরের মধ্যে মধ্যে দুই 
একটি ছোট নদী (নহর) ও স্বচ্ছ সলিল। ঝরনাও রহিয়াছে । ইহার ফলে 
স্বানে স্থানে কয়েকটি মরদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। 

আরধদেশের পূর্ব-উত্তর সীমায় টাইগ্রীস (দজলা) নদ, পারস্য উপসাগর 
ও আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। সিরিয়া দেশ ইহার 
উত্তরে অবস্থান করিতেছে । 

হযরত ইব্রাহীয় ও হুযরত ইসমাইল উভয়ে মিলিয়৷ খক্কার কাবা মন্দির 
প্রতিঠ। করিয়াছিলেন । এখন হইতে হিসাব ধরিলে প্রায় সাড়ে আটন্রিশ 
শত (৩৮৫০) বংসর পূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হযরত ইসমাইলের 
বংশধরগণও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। এই ইসমাইলের বংশের একটি 

শাখা কোরেশ বংশে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। 

ইসলাম-পুর্ব যুগে আরবের অবস্থা 
খীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাথে দুনিয়াতে মানবতা ও ধর্মনীতির যাবতীয় 

মহান বৃত্তি অনাচার ও পাপাচারের তমসাজালে আচ্ছাদিত হইয়! পড়িয়াছিল। 

সেই অন্ধকার যুগে দু্নীতি, পাপ ও অদ্ধবিশ্বাসের কবলে পড়িয়া মানুষের 
বিবেক, জ্ঞান এবং ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে বিলুগ্ড হইয়াছিল । 
বিশেষ, আরবদেশ তখন ধর্মহীনতা এবং নান! প্রকার অনাচার অত্যাচারে 
অগণ্ডের সমস্ত ঘনাচারকেনছাড়াইয়া গিয়াছিল। 



ইসলাম-্পূর্য যে আরবের অবস্থা ৫৩ 

তখনকার আরব কতকটা নাস্তিক, কতকটা পৌত্তলিক এবং কতকটা 
অংশীবাদী ছিল। সেসময় কাবা মন্দিরে না-কি ৩৬০টি দেবদের্বীর মুতি ছিল। 
মন্কাবাসী নিত্যন্তন ঠাক্রের পূজা করিত। যাহাদের ধর্মজজীবনের অবস্থা 
এইরূপ, তাহাদের নৈতিক অবস্থা যে কতদ্র শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, 
তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ব্যভিচার যে একটি দোষণীয় 
কাজ, এইরূপ চিন্তাও তাহারা করিত না ; পণ্ড মৈধুন, পূং মৈথুন এবং নারীর 
অস্বাভাবিক মৈথুন ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে বল প্রচলিত নির্দোষ প্রথা 
হিসাবে গণ্য হইত। একদিকে একই পুরুষ অসংখ্য নারীকে বিবাহ করিয়া 
তাহাদিগকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করিত; অপরদিকে একই নারী একই 
সময় বছ পুরুষকে বিবাহ করিয়৷ সাক্ষাৎ নরকের সুঘ্টি করিত। 

সেকালে অন্যান্য দেশের ন্যায আরবেও দাস-দাসীর অবস্থা অত্যন্ত 
মর্মবিদারক হইয়াছিল | কোন নর-নারী' বা বালক-বালিকাকে বলপূৰক চুরি 
বা লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলেই, সে লুণ্ঠনকারীর দাস-দাসীতে পরিণত 

হইয়া যাইত। প্রভু ইচ্ছা করিলে কোন বন্দী দাসকে দেবতার মন্দিরে 
বলিদান করিতে পারিত। দাস-দাসীদের ছারা তাহারা সকল প্রকার পাশব বৃত্তি 
চরিতার্থ করিত। আবার আরবের হাট-বাজারে ইহাবা গক্ু-ছাগলের ন্যাষ 
বিক্রীত হইত এবং এই হতভাগ্যদিগকে অমানুষিক পরিশ্বমের কাজে নিযুক্ত 
করা হইত। নারী নির্যাতনের এই নির্মম প্রথ৷ এবং নিজেদের পাশবিকতার 
এই সব বীভৎস ব্যবস্থার দরুন আরবেরা কন্যাদিগকে জীবস্ত কবর দিয়া 
এই আপদের দায় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময ভরণ- 
পোষণের ভয়েও তাহার! শিশু কন্যাদিগকে মারিযা ফেলিত। 

মদ্যপান ও জুয়া খেলা আরবদের আমোদ-প্রমোদের সর্ব -প্রধান উপকরণ 
ছিল। ইহার পরে লুণ্ঠন ও নর-হত্যা তাহাদের নিতা-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া 
দাঁড়ায় । এই সকল কারণে গৃহযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই থাকিত। 

আরবে কিছু কিছু ইছ্ছদী ও খীষ্টান ছিল। কিস্তু তাহাদের ধর্ম আরবে 
কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 



হযরতের আবির্ভাব 

যখন শয়তানের তাণ্ডব লীলায় দুনিয়ার প্রত্যেকটি মহাদেশ অতি 
জঘন্যভাবে পাপাচারে কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছিল, যখন মিথ্যা আসিয়া 

সত্যের, অজ্ঞানতা আসিয়। জ্ঞানের, পাপ আসিয়া পুণোর এবং ব্যভিচার 
আঙিয়। প্রেম, প্রীতি ও সেছের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল এবং যখন 
মনুষ্যত্ব বিবজিত আরবদের পাশব জীবনের বিভীষিকাসমূহ জগৎকে ভীত, 
সন্স্ত ও লঙ্জিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন এই ধরাধামে প্রেম ও পুণ্যের 
বর্গরাজ্য স্থাপন করার জন্য সোমবার, ৯ই রবিউল আউয়াল, ২০শে এপ্রিল 
৫৭১ খ্বীষ্টাব্দ, ১লা জ্যেষ্ঠ ৬২৮ সংবৎ (মতান্তরে ৫৭০ ধীষ্টাব্দের ২৯শে 
অগ্থাস্ট ১২ই রবিউল আউয়াল) সোবেহ্ সাদেক (বুদ্ধ মুহূর্তে) -এব সময় হযরত 
মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার কোরেশ বংশে জন্ম গ্রহণ কবেন। হযর তের পিতা, 
আবদুল মোতালিবের যুবক পুত্র আবদুল্লাহ্ তাহার জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই 
পরলোক গমন করেন। সুতরাং পিতৃহীনের পিতা হযরত মোহাম্মদ (দ:) 
মাতৃ-গর্ভেই পিতৃহীন হ ন। 

শিশুদের লালন-পালন ও স্তন্য দান করার ভার ধাত্রীদের হাতে ন্যস্ত 
করার নিয়ম তখন ভদ্র ও অবস্থাপনন আরবদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। 

আবু লাহাবের সোওয়ায়ব৷ নামী এক দাসী প্রথমে হযবতকে স্তন্য পান করাইয়া 
ছিলেন। হযরতের জন্মের পরেই যথানিয়যে বেদইন গোত্রের ভাগ্যবতী 
মহিল! বিবি হালিম! শিশ মোহান্মদের লালন-পালনের ভার গুহণ করেন। 

এইভাবে সায়াদ বংশের বধূ হালিমার ক্রোড়ে শিশু মোস্তফ] দিনে দিনে 
ধধিত হইতে লাগ্রিলেন। এই সায়াদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জন্য 
আরবের সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। হযরত নিরক্ষর হওয়৷ সত্বেও এমন বিশুদ্ধ 
ও সুন্দর ভাষায় কথা বলিতেন যে, তাহা শুনিয়৷ আরবের বড় বড় কবি 

ও সাহিত্যিকগণও আশ্চর্যাধিত হইয়া যাইত। 

হযরত দুই বৎসর বয়গ পর্যস্ত বিবি হালিমার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। 
দুই বৎসর পর হালিম! তাহাকে মা আমিনার কাছে লইয়া আেন। মাতা আমিন! 
দেখিলেন, ছালিম়ার যত্বে এবং মরুভূমির আবহাওয়ার গুণে, তাহার আদরের 



হযবতের আবিভাষ ৫ 

দুলালের শরীর বেশ হষ্টপুষ্ট ও কাস্তিবিশিষ্ট হইয়াছে | পক্ষান্তরে মক্কায় তখন 
সাংঘাতিক সংক্রামক রোগের প্রাদূরভাব। কাজেই তিনি পুনরায় এই শিশুর 
লালন-পালনের ভার হালিমার হাতে তুলিয়; দিলেন । 

বিবি হালিমা হযরতকে সঙ্গে লইয়। মহানন্দে দেশে ফিরিয়। গেলেন। 
অবশ্য তিনি থানিয়মে মাঝে মারে তাহাকে মায়ের নিকটে আনয়ন করিতেন। 
এইভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। হযরত দুধ ভাই-বোনদের সঙ্গে মিশিয়া 
কখনও ছাগল চরাইতেন, কখনও উচচ পাহাড়ে উঠিয়া দরে, অতিদূরে 
বিস্মিতভাবে সন্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং কি যেন চিন্তা করিতেন। 
তাঁহার শৈশব জীবনের প্রত্যেক কাজেই একটা অতি অসাধারণ মহত্বের 
ভাব ফুটিয়া উঠিত | তাহার চব্রিব্র মাধুরে হালিমার পূত্র-কন্যাগণ তাহাকে 
সহোদর ভ্রাতার চাইতেও অধিক ভালবাসিতেন। 

ধাত্রী-মা হালিমার নিকট হইতে মা আমিনার কাছে পুনরায় ফিরিয়া 
আসার পর, ছয় বৎসর বয়সে বিবি আমিনা হযরতকে লইয়া মদীনায় যাত্র! 
করেন। এই যাত্রায় মাতা আমিনা উন্মে আয়মন নামী তাহার পরিচারিকাকেও 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মদীনা হইতে ফিরিবার পথে আবওয়া নামক 
স্থানে বিবি আমিনার মৃত্যু হয়। তখন পরিচারিকা উন্মে আয়মন একান্ত" 
ভাবে এতিম হযরতকে মক্কায় লইয়া আসেন । সেখানে বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল 

মোত্তালিব অত্যন্ত আবেগ ও বাংসল্য সহকারে মা-বাপ হার! শিশু পৌব্রকে গ্রহণ 
করেন এবং প্রতিপালন করিতে থাকেন । কিন্তু মায়ের মবণের পর দুইটি বছর 
অতিবাহিত না হইতেই ৮২ বৎসর বয়সে আবদুল মোতালিবের মৃত্যু হয়। 
তখন হযরতের বয়স মাত্র ৮ (আট) বছর। পিতামহ মৃত্যুর পূর্বে হযরতের চাচ। 
আবু তাঁলিবকে হযরতের প্রতিপ্রালনের ভার দিয়া যান। আঁবু/তালিব হযরতকে 
লালন-পালন করিতে থাকেন। পরে তিনি হযরতের চরিত্র মাধুর্যে এতই মুগ্ধ 
হুইয়াছিলেন যে, জীবনের শেষ দিন পর্ধস্ত হযবতের প্রতি অসীম অনুরক্তির 
পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 

আরবদেশে, বিশেষতঃ কোরেশদের মধ্যে সেকালে সম্তানদ্দিগকে লেখাপড়া 
শিখাইবার নিয়মই ছিল না। স্মুতরাং হযরত (দঃ) সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। 
কেন-না, শৈশবে তাহাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। 



৫৬ হাদীসে বস্ল 

প্রতি বৎসর নিদিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্বানে আরবদের 
মেলা বসিত। “ওকাজ' নামক স্থানে দেশের সব চাইতে বড় মেলাটি বসিত। 

মেলায় সমবেত আরবদের অহংকার, মূর্খতা, হঠকারিত৷ ও দুর্ধর্ষ তা নান প্রকারে 
প্রবল হইয়া উঠে। এই ওকাঞ্ের মেলাক্ষেত্র হইতেই ফেজার যৃদ্ধেৰ সূত্রপাত 
হয়। এই যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে হেজাজের প্রায় সকল গোত্র ও বংশে ছড়াইয়। 
পড়ে। নানা উপলক্ষ ও অজহাতের মধ্য দিয়া এই লড়াই পাঁচ বছরকান 
স্থায়ী হয়। প্রথমে কোরেশ ও কায়েম বংশের মধ্যে এই যুদ্ধের সূচনা হয়। 
আরবের প্রথা অনুসারে পরে উভয় গোত্রের আত্মীয় ও অন্যান্য বন্ধু বংশের 
লোকেরাও দুই পক্ষে যোগদান করিয়া এই যুদ্ধকে আরও বিভীষিকাময় 
করিয়া তোলে । এই যুদ্ধের শেষ ভাগে হুযরতকেও লড়াইয়ের ময়দানে 
হাজির হইতে হয়। তখন হযরতের বয়স প্রায় বিশ বছর | চারিবারের জয়- 

পরাজয় ও ধহু বলিদানের পর পঞ্চম বৎসর সন্ধি্ত্রে এই সর্বনাশ! যুদ্ধের 
অবসান হয়। 

হযরত এই যুদ্ধের নির্মম এবং বীভৎস দৃশ্য দেখিয়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
ফিরিবার পর এক অভিনব “সত্য সেবক সংঘ” গঠন করার কাজে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন। 

এই সময় মক্কায় আবদুল্লাহ্ বিন জদয়ান নামে একজন ধনী ব্যক্তি বাস 
করিতেন। সততা, দানশীলতা৷ ও অতিথি সেবার জন্য তিনি আরব্ময় 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন! হযরতের চাচা জোবেরও তাহার সঙ্গে ফেজার 
যুদ্ধে গমন করেন এবং যুদ্ধের কৃফল উপ্পলন্ধি করিয়৷ ইহার প্রতিকারের 
উপায় সম্বন্ধে হযরতের সহিত আলোচনা! করেন । তিনি হযরতের পবামর্শ- 
ক্রমে হাশেম, জোহরা ইত্যাদি বংশের কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে মহামতি 
আবদুললাহ্ র বাড়ীতে সমবেত করেন | এই মহতী সভায় হযরত মোহাম্মদ (দ:)ও 
অন্যান্য সকলে দেশের যাবতীয় যুদ্ধ ও অনাচারের প্রতিকারের উপায় চিন্তা! 
করিতে লাগিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন অথব! সন্ধিসূত্রে 
আবদ্ধ কোন গোত্রের কোন লোক শত অন্যায়-অত্যাচার করিলেও সকলকে 
তাহাকে সমর্থন করিতে হইবে । আলোচা পরামর্শ সভায় ঠিকহইল যে, আরবের 
এই ব্যবস্বা অত্যন্ত অন্যায় এবং ইহাই দেশের সর্বনাশের প্রধান কারণ । 



হবন্বতেন্ব আবির্ভাব ৫৭ 

অতএব, এই সর্বনাশা অন্যায় ব্যবস্থাকে উঠাইয়া দেওয়ার জনা তাহার নিম 

লিখিত প্রতিষ্ঞা করিলেন :-- 
(১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য প্রাপপণ চেষ্টা করিব ; (২) 

বিদেশী লোকদের জান-মাল ও মান-সম্্ান রক্ষার জন্য আমরা যথাসাধ্য 

চেষ্ট৷ করিব ; (৩) দরিদ্র এবং অসহায় লোকদের সাহায্য করিতে আমর 
কখনই কৃণ্ঠিত হইব না এবং (৪) অত্যাচারী ও তাহার অত্যাচারকে দমিত ও 
ব্যাহত করিতে এবং দুল দেশবাসীদিগকে জালেমদের হাত হইতে রক্ষা 
করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিব। 

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যস্ত বেশ কাজ হইয়াছিল। কিন্ত কালক্রমে 
বিশেষতঃ ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পর কোরেশ সবরদারগণ এই প্রতিজ্ঞার কথা 

অনেকট৷ এড়াইয়৷ চলিতেছিল। কিন্ত যিনি এই নবীন “সত্য সেবক সংঘের' 

প্রধান উদ্যোক্ত।, তিনি জীবনের কোন মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞার কথ! ভুলেন নাই । 
অনেকে মনে করিয়া! থাকেন, কেবল নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয 

কাজ আদায় করার নামই ইসলাম | মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে 
সেগুলিকে তাহার দৃনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া ধারণা করেন এবং 
তাহ। হইতে দূরে থাকিবার চেষ্ট1! করিয়া থাকেন। ইহ! ইসলামের সম্পূন 
বিপরীত শিক্ষা | নিজের আত্বীয়-স্ব জনের, প্রতিবেশী ও ম্বদেশবাসীদের এবং 

সার! জাহানের মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তাহা যথাযথভাবে 
পালন করাই ইসলাম। মানুষকে আল্লাহ্ যে অধিকার দান করিয়াছেন, তাহা 

তাহাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে | প্রয়োজন বোধে অত্যাচারীর নিকট 

হইতে সেই অধিকার জোর করিয়া আদায় করিতে হইবে । 

হযরত বাল্যকালে বিবি হালিমার পুত্র-কন্যাদের সহিত ছাগল চরাইতেন। 

এমন কি যৌবনেও কিছুকাল তিনি ছাগ-মেষাদি পশুপাল চরাইয়া৷ তাহা দ্বারা 
জীবিক৷ নির্বাহ করিয়াছিলেন। পশুপাল লইয়৷ তিনি দর প্রান্তরে এবং উচ্চ 
উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। সেখানে তিনি চিন্তা করিতে করিতে 
অনেক সময় ভাবে বিভোর হইতেন এবং অজ্ঞাত অনস্তের পরিচয় পাইবারু 
জন্য বিস্মিতভাবে দূর-দৃরান্তে তাকাইয়৷ থাকিতেন। আবার শহরে ফিরিবার 
পর তিনি সন্ধান লইতেন কোথায় কোর্ পিতুহীন উপবাসে কষ্ট পাইতেছে 



৫৮ হাদীসে বঙস্গুল 

- কোথায় কোন্ অগহায় নর-নারী বেদনায় চোখের পানি ফেলিতেছে এবং 
তিনি ইহার প্রতিকার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল 
তীহার তখনকার বত। এইভাবে তাহার জীবনের ২৪ বছর অতিবাহিত হইল। 

আমীন ও তাহের 
হযরত বাল্যকালেই জনসাধারণের নিকট হইতে সাদেক ( সত্যবাদী ) 

উপাধি লাভ করেন। যৌবনে সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকার, ন্যাযপরায়ণতা, 
নিরপেক্ষত। এবং স্বভাবগত অন্যান্য গুণের জন্য তিনি সকলের কাছে 

“আর আমীন' (বিশ্বাসী, সাধু ) বলিয়া খ্যাতি লাত করেন | 
বিবি খাদিজা রূপে, গুণে, বংশ মর্াদায় এবং ধন-সম্পদে তৎকালীন 

আরবে অদ্বিতীয় মহিলা ছিলেন । যথাক্রমে আবুহালা৷ ও আতিক নামক দুই 
ব্যক্তির সহিত খাদিজার বিবাহ হইয়াছিল । কিস্তু দুই বারই তিনি বিধবা হন। 
কযেকটি পুত্র-কন্যা রাখিয়া তাহার। উভয়েই মারা যান। চরিত্রের পবিত্রতা ও 
শুদ্ধাচারের জন্য বিবি খাদিজা আরবময় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন | এই 

জন্য লোকে তাহাকে তাহেরা ( শুদ্ধাচারিণী ; সতী ) বলিয়া ভাকিত। 
মক্কার বাণিজ্য অভিযানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই জন্য সকলে 

প্রস্তুত হইতেছে। বিবি খাদিজার আমলা ও অন্যান্য কর্মচারীগ্রণ বিপুল 
বাণিজ্য সম্ভার গোছ-গাছ করিয়া লইতেছেন। এমন সময় বিবি খাদিজার 

পক্ষ হইতে একটি লোক গিয়া হযরতকে তীহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য 

অনুরোধ করে । হযরত বিবি খাদিজার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি সসম্বমে 
বলিলেন £ “আপনাব সত্যনিষ্ঠ, বিশৃস্ততা, মহানুভবতা এবং আপনার চরিত্র 
মহিমা বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনি যদি আমার বাণিজ্য কাফেলার 

পরিচালনার ভার, গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইব |” 

হযরত এই প্রস্তাবের উত্তর পরে জানাইবেন বলিয়৷ যথোচিত কৃতজ্ঞতা 
ভ্ঞাপনের পর নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। সে সময় একা খাদিজার 

বাণিজ্য সম্ভার মন্তার অন্যান্য সকল বণিকের সমবেত সমন্ভারের সমান হইত । 
কাজেই বিবি খাঁদিজার বাণিঞ্য অভিযানের কর্তৃত্ব পাওয়া কম সৌভাগ্যের 
কথ! নহে । সুতরাং হযরতের মূখে বিবি খাদিজার প্রস্তাবের কথা শুনিয়া আব 



আমীন ও তাহের। এ 

তালিব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিবি খাদিজার প্রস্তাবে রাজী হইলেন। 

কাফেলা প্রস্তুত হইল । খাদিজা তাহার সুযোগ্য ও সব চাইতে বিশৃস্ত গোলাম 
মায়সারাকে সঙ্গে দিলেন এবং তাহাকে হযরতের আদেশ অনুসারে কাজ 
করিতে নির্দেশ দিলেন। কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। এইভাবে খাদিজার 

কাফেলার এনেতা হিসাবে হযরত কয়েকবার শাম, ইয়ামন প্রভৃতি অঞ্চলে 
গমন করেন। তিনি মায়সারার সঙ্গে দুই বার সিরিয়ায়ও গিয়াছিলেন। 

হযরতের গুণ-গরিমার কথা শুনিয়া বিবি খাদিজ। তাহা ব প্রতি অনুরক্ত 
হইয়াছিলেন। এবার বাণিজ্য উপলক্ষে তাহার অসাধারণ চরিত্র মাধুধ, 

প্রতিভা ওও বৃদ্ধিমত্ত! দেখিয়। হযরতেব সহিত বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হইবার 
জন্য ব্যাকল হইয়া পড়িলেন। কিস্তু হযরত তখন ২৫ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত 
তরুণ যুবক, আর খাদিজা কয়েকটি সম্তানের গর্ভ ধারিণী 8০ বৎসর বয়স্কা 

বিধবা | তাঁহার রূপ-গুণ এবং ধন-সম্পদের জন্য কোরেশ সরদারদের অনেকেই 
তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন, কিন্তু তিনি বিবাহ কবিতে রাজী হন নাই । 
সেই খাদিজার মন আজ আশায় ভরপূর | তখন উভয় পক্ষের আত্মীয় এবং 
খাদিজার সহচরী বিবি নাফিছা৷ হযরতের মনের ভাব জানিতে গেলেন এবং 
বলিলেন : আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন ? হযরত বলিলেন যে, তাহার 
বিবাহ করার মত সম্বল নাই। তখন নাফিছা বলিলেন £ যদি তাহার সুব্যবস্থ 
হইয়া যায়, তখন কি করিবেন? তখন তিনি খাদিজার নাম করিলেন। হযরত 
নাফিছাকে বলিলেন : সে কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন ? নাফিছা 
বলিলেন : আমি বলিতেছি এবং আমি ইহা করিয়াও দিব । এইভাবে হযরতের 

মনোভাব জানিয়া তিনি বিবি খাদিজাকে গিয়া সুসংবাদ দিলেন । হযরতও 

তীহার চাচ। আবু তালিবকে এই সকল ব্যাপার জানাইয়া দিলেন। বিবি 
খাদিজার বাড়ীতে যথাসময়ে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে 
মোবারকবাদ ও আনন্দ ধ্বনির মধ্যে তাহেরা ও আমীন (সতী খাদিজ। ও 

সাধু মোহাম্মদ )-এর বিবাহ স্ুসম্পন্ন হইয়া গেল। খাদিজার আদেশে 
মহিলাগণ গান-বাজনা শুরু করিল। বৃদ্ধ আবু তালিব আনন্দে আত্মহারা 
হইয়া গেলেন। 

এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হই বে যে, পঁচিশ বৎসরের এক নবীন 



৬০ হাদীসে রনূল 

যুবক বিবাহ করিলেন পুন্র-কন্যাবতী চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক বিধবাকে এবং 
তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওয়ার পূর্বে আর কোনও বিবাহ করেন নাই । 

হযরতের কন্যা বিৰি ফাঁতিমার বংশধরগণ মুসলমান সমাজে সৈয়দ 
(সরদার) নামে অভিহিত হন। বিধবা বিৰি খাদিজাই তীহার গর্ভধারিণী 
এবং হযরতের সমস্ত পুত্র-কন্যাই খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন 
দেশে কিছু আসল এবং বহু নকল সৈয়দ আছেন। এই সৈয়দ এধং অন্যান্য 
শরীফদের (সমন্রাস্তদের ) মধ্যে সকলেই বিধবাগণের বিবাহ দেওয়া 
নিতাস্ত ঘৃণ্য ও অপমানের কাজ বলিয়া গণ্য করেন। অথচ একমাত্র বিবি 
আয়েশ! ছাড়৷ হযরতের অন্য সকল বিবিই বিধবা হওয়ার পরই হযরতের 
পাণি গ্রহণ করেন । 

এই বিবাহে সাংসারিক হিসাবে হযরত অভাব মুক্ত হইলেন এবং কি 
করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন,-সেই চিন্তায় মশগুল হইলেন। 
তিনি বাল্যকাল হইতেই একনিষ্ ভাবুক, পরিশ্রমী সাধক, এবং দৃঢ়চেত৷ 
কর্মী । জগতের সমস্ত অনাচার, অত্যাচার এবং দূঃখন-দুর্দশার অবসান, পতিতের 

উদ্ধার, ব্যঘিতের সেব।, বন্দী ও দাসদের মুজি, মুক্তের শুদ্ধি, পাপের দমন এবং 
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ব্যাকুল হইয়৷ উঠিলেন | 

এই সময় কাবা ধরের মেরামতের কাজ নিয়া এক গোলমাল শুরু হইল । 

কৃষ্ণ প্রস্তর (হজরে আসওয়াদ) কোর্ বংশের লোক স্থানাস্তর করিবে, ইহা 
লইয়! প্রায় যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল । তখন হযরত একখানা চাদরের উপর 
&ঁ পাথরখানি স্থাপন করিলেন এবং সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণকে এ 
চাদরের বিভিন অংশ ধরিতে বলিলেন | তৎপর তিনি চাদরের উপর হইতে 
তাহ। উঠাইয়া যথাস্বানে রাখিয়া দিলেন। এইরূপে হযরতের বৃদ্ধির ফলে 
এই আসন্ন যুদ্ধ নিনেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। 

পৃথিবীর সর্বত্র তখন দাস-দাসী বিক্রয় হইত। বিবি খাদিজার ভাতিজা 
হাকিম 'ওকাজ' মেলা হইতে যায়েদ নামক একটি বালককে খাদিজার জন্য 
খরিদ করিয়! আনেন। হযরত জীবনে এই প্রথম গোলামের প্রভু হইলেন। 
কিন্ত তিনি অবিলম্বে যায়েদকে মুক্ত করিয়৷ দিলেন। মুক্তি লাভের পর যায়েদ 
হযরতের আশ্ুয়ে পুত্রবৎ আদর ও যত্বের সহিত লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। 



আমন ও তাহের ৬১ 

একদিন হযরত সর্যসমক্ষে তাহাকে তাহার পুত্র ও ওয়ারিস বলিয়৷ যোষণ। 
করেন। এই যায়েদ বহু যুদ্ধে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। 

এইভাবে ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই হযরত (দঃ) ঘৃণিত, অত্যাচারিত ও 
অসহায় গোলামকে প্রভুর পুত্রের আসন দান করিয়াছিলেন । প্রেমের, সাম্যের 
ও মহত্তের এমন চিত্র দুনিয়ার ইতিহাসে একটিও পাওয়া যাইবে না। 

আমাদের হযরত সন্্যানী ছিলেন না| তিনি কর্মক্ষেত্রকে প্রকৃত ধর্মক্ষেত্র 
মনে করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া হযরত নিজের জীবিক৷ অর্জন 
করিতেন । বিভিন্ন দেশের বিভিনু স্বভাবের বহু লোকের সহিত হযরত ব্যবসা- 

বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার জীবনে একদিনের জন্যও কাহারও 
সহিত ফোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ হয় নাই। হযরতের সাধুতা ও মহত 
পরীক্ষার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় উপযুজ্জ ক্ষেত্র আর কিছুই হইতে 
পারে না | 

কাবা মন্দিরই আরবদেশের সর্বপ্রধান দেব মন্দির । এখানে ৩৬০টি 
প্রতিমা (মুর্তি ও চিত্র) প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোরেশগণ এ মন্দিরের সেবাই ত। 
কাজেই তাহারা অত্যস্ত অহংকারী ছিল এবং অন্য লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া 
তাহাদের জন্য অনেকগুলি অন্যায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্ত হযরত 
এই অন্যায় ব্যবস্থা মানিলেন না । তিনি ঘোষণা! করিলেন যে, সকল মানুষের 
অধিকার এবং দায়িত্ব সমান। এইরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত কোরেশদের অন্যায় 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়। দাঁড়াইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি নিজের 
সাধ্যানুসারে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ স্বাপন করিলেন | হযরত (দ:) দেশের 
পাপাচার, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্থার'ও পৌত্তলিকতার হেতু ও সংস্কারের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

এই সময় যায়েদ বিন আমর নামক একজন সাধু ব্যক্তিও এই সকল 
অনাচারের প্রতিকরি করার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। হযরতের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইলে.উভয়ে সত্যের সন্ধান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। ইহা৷ ছাড়া বিবি খাদিজার চাচাত ভাই অর্ক, জাহশ বিন ওযেদুললা, 
হারেস বিন উসমান এবং সায়েদ বিন কোষ প্রভৃতি কতিপয় সাধু ব্যাজ 
প্রচলিত পৌতলিক ধর্মের বদলে সত্য ধর্মের অন্বেষণে ব্যাপূত ছিলেন। 



৬২ হাদীসে রষুল 

কিছুদিন পরে হযরতের ভাবের আবেশ যখন আরও গভীর হইয়া উঠিল, 
তখন লোকালয়ে কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া, মক্কা হইতে তিন 
মাইল দূরবর্তী হেরা পবৰতের এক গুহায় বসিয়া গভীর ধ্যানে নিষগ্র হইলেন। 
সূর্যের কিরণ, চাদের আলো, আর শীতকালীন বাতাস ব্যতীত তাহার সঙ্গী- 
সহচর সেখানে আর কেহই ছিল না। বিবি খাদিজা স্বামীর জন্য কয়েক- 
দিনের খাবার তৈয়ার করিয়] রাখিতেন। হযরত তাহা৷ লইয়া হেরায় যাইতেন। 
কয়েকদিন পর সেই খাবার ফুরাইয়া গেলে বাটীতে আসিয়৷ কিছু খাবার 
সহ আবার হেরার সাধন-গুহায় গমন করিতেন | এইভাবে দিনের পর দিন 
এবং রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হুইয়া যাইতেছিল। এইরপে প্রায় ছয়- 
বৎসর কাল সাধনায় নিমগ্র থাকার পর যখন হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ 
হইল, সেই দিন সোমবার ৯ই রবিউল আউয়াল (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি নবুয়ত 
প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রথম অহী (আল্লাহর বাণী) লাভ করিলেন। হয়ত ধ্যান- 
মগ হইয়া হেরা পাহাড়ের গুহায় বসিয়৷ আছেন, এমন সময় তাহার নিকটে 

জিবরাঈল ফিরেশ্তা আসিয়। বলিলেন £ “পাঠ কর |" হযরত বলিলেন £ আমি 
পড়িতে জানি না। তখন ফিরেশৃতা তাহাকে দৃটভাবে আলিঙ্গন করিলেন । 
পরে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন £ “পাঠ কর | এইরূপ তিন বার 
হওয়ার পরে হযরত বলিলেন £ “পড় তোমার প্রভুব নামে যিনি (সমস্ত) স্যট্টি 
করিয়াছেন, তিনি পযদা করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলক) হইতে": 
পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু। যিনি শিখাইয়াছেন কলমের সাহায্যে, 
শিখাইয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না |” 

হযরত এই বাক্যগুলি লইয়। বাটীতে খাদিজার নিকটে ফিরিয়া গেলেন। 

তিনি খাদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরএ অখ%৩ করাইয়া বলিলেন : আমার 
নিজের সন্বদ্ধে ভয় হইতেছে । তখন খাদিজা বলিলেন : আপনার মত সাধু- 
জনকে আল্লাহ কখনও অপদস্থ করিবেন না! অত:পর খাদিজা তাঁহাকে 
সঙ্গে করিয়া তীহার চাচাত ভাই পূর্ব কথিত অর্কা বিন নওফলের নিকট লইয়া 
গেলেন। অর্কা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বলিলেন : “সাধু ! সাধু! তুমি 

পাইয়ছি । হায়! আমি যদিবৃদ্ধ না হইতাম, তোমাকে সাহায্য করিতে 
পাঁরিতাঁষ. আমি যর্দি ততদিন বাঁচিয়৷ থাকি, তাহা হইলে আমি নিজের সমস্ত 



আমীন ও তাহের ৬৩ 

শক্তি লইয়া তোমার বিপদের দিনে সাহায্য করিব। কিস্ত ইহার অহপদিন 
পরেই তাহার মৃত্যু হয়। 

অতঃপর কিছুদিন পর্যস্ত অহী নাযিল বন্ধ ছিল। হযরত চিন্তা করিতে- 
ছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি পূর্ববৎ সেই পরিচিত আওয়াজ শুনিতে পাইলেন, 
তিনি পূর্ব পরিচিত জিব্রাঈল ফিরেশুতা | তখনও তাঁহার ভয় হইল এবং 
তিনি হেরা গুহা! হইতে বাটীতে আসিয়া পূর্ববৎ চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া 
পড়িলেন। তখন নিম্ুলিখিত অহী নাযিল হইল £ “ওহে পোশাক পর! 
সংস্কারক! উঠিয়া দাড়াও এবং আজাবের ভয় দেখাইয়া মানবগণকে সাবধান 

কর। এবং তোমার আপন প্রভুর মহিম] ঘোষণা কর ; এবং নিজের কাপড়- 
চোপড় ও মনকে পবিত্র রাখ এবং সকল প্রকার ব্সংস্কার ও অনাচার 

ছাড়িয়া দাও। যাহা দান-খয়রাত করিতেছ, দান গ্রহণকারীর নিকট হইতে 
তদপেক্ষা অধিক পাইবে, এই আশায় দান করিও না | এবং আপন প্রভুর 
(সত্য প্রচারের) হুকুম পাণনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর।” 

এইভাবে তাহার জীবনের বাকী ২৩ বছর তিনি অনবরত অহী লাত করিতে 
থাকেন এবং তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। 

এই আয়াতিগুলি নাযিল হওয়ার পর হযরত প্রথথমে গোপনে গোপনে আপন 

লোকজনের নিকট প্রচার করিতে শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে স্বীয় স্ত্রী, 
চাচাত ভাই আলী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদ, তীহার ধাত্রী উন্মে আয়মান, বাল্য 
বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক তাহার সত্যকে স্বীকার করিয়া ইসলাম কবুল (গ্রহণ) 
করিলেন । হযরত আলী হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কিছু পূর্বে মুসলমান হন। 
কারণ হযরত আলী হযবতের নিজ পবিবারেই অবস্থান করিতেছিলেন। 

তিন বৎসর পর্যস্ত এইক্ূপ গোপনে ইসলাম ধর্মের প্রচার চলিতে লাগিল । 
ইহার পর হখরত প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ লাভ করিলেন 
এবং প্রথমে আত্বীয়-স্বজন ও পরে অন্যান্যদের মধ্যে নব ধর্ম প্রচার করিতে 

থাকেন। আল্লাহ্র আদেশ মত হযরত প্রথমে একটি সামাজিক সম্মেলনের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
অতঃপর আরবের তৎকালীন প্রথা মত তিনি আরবের সাফা পর্বত শিখরে 
উঠিয়া চিৎকার করিয়া সকলকে আহবান করিতে লাগিলেন। যথাসনয়ে 



৬৪ হাদীসে রসূল 

মক্কাবাসীগণ সাফ! পাহাড়ের সামনে সমবেত হইল । হযরত তখন বলিলেন £ 
আনি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের অন্যদিকে এক শক্ত সৈন্য বাহিনী তোমাদের 
ক্ষতি করার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইলে তোমর আমার এই কথাব 
উপর বিশ্বাস স্বাপন করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিল: নিশ্চয় বিশ্বাস 

করিব। কেন-না, তুমি ত কখনও মিথ্য। বলিতে পার না । হযরত তখন 
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই) এই কথাগুলি 
কবুল করার জন্য সমবেত সকলকে অনুরোধ করিলেন এবং নিজের নবুয়ত 
সম্পর্কে আল্লাইর আদেশের কথাও ঘোষণ! করিয়া দিলেন । 

এই বক্তৃতার ছারা উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল ফলিল ন! বটে, 
কিন্ত ইহার ফলে হযরতের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে মক্কা নগরে নানারপ 
আলোচনা ও আন্দোলন আরন্ত হইল | এই সময় হযরত একদিন কতিপয় 
সাহাবাসহ কাবা মন্দিরে গিয়া সেখানে এই তাওহিদের বাণী (একেশুরবাদ) 
প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেন| চারিদিকে ছলস্বল পড়িয়া গেল, সকলে 
মার মার করিয়া ছুটিয়। আসিল | এই সময় বিবি খাদিজার পর্ব স্বামীর 
ওরসজাত পুত্র হারেস বিন আবি হালা হযরতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইলে কোরেশগণ তাহাকে আক্রমণ করে। ফলে তিনি ঘটনা স্বলেই মার! 
যাঁন এবং তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ । 

হযরত সকল অধর্মের মূলে কুঠারাধাত করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন 
যে, জন্ম, বংশ বা সেবাইত ( পুরোহিত) হওয়ার অধিকার লাতের জন্য 

মানুষের কৌলিন্য বা বিশেষ কোন অধিকার জন্মে না| আল্লাহর নিকট 
সকলেই সমান, তীহার ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার । সকল মানুষ সমান, 
সকলে পরম্পর ভাই ভাই, ইহাতে কুলীন অকুলীন নাই । বংশ ও জাতির 
অহংকার করা এবং অন্যদেরকে ছোট বলিয়া ধারণ! করা মহাপাপ। 

হযরত ধোষণ। করিলেন যে, মানুষের নিজের তৈরী দেব-দেবীর পৃজ। করা 
একেবারে মূর্খ তা । তাহার। একটি কীট অপেক্ষাও অক্ষম । যানুষের ভাল-মন্দ 
করিবার কোন শ্জি তাহাদের নাই | | 

ইসলামের এই সকল নীতি শুনিয়া কোরেশগণ ক্ষেপিয়া উঠিল । অবশেষে 
একদিন কোরেশ প্রধানগণ আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হুইয়া৷ বলিতে 
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লাগিল ;: “আৰু তালিব! আপনার ভাতিজা আমাদের দেবদেবীকে গালি 
দিতেছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করিতেছে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে ধর্ম-্র্ 
বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং আমাদের ধৈর্বচ্যুতি ঘটাইতেছে । অতএব, হয় 

আপনি নিজেই তাহাকে শাসন করুন, নচেৎ আমরা তাহাকে শাসন করিব 1? 
আবু তালিব নানা রকম নরম কথা বলিয়৷ তাহাদিগকে শান্ত করিয়। বিদায় 
দিলেন। 

এদিকে হযরত পর্ণ উদ্যমের সহিত নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 
চলিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ ও অসহিষ কোরেশগণ আবার আধু তালিবের নিকট 
উপস্থিত হইয়া হযরতকে ধমক দিয় তাঁহার কাজ বন্ধ করিতে বার্থ চেষ্টা করিল। 

কোরেশগণ দেখিল, তাহাদের ভয় প্রদর্শনে আবু তালিব এক বিন্দুও 
দমিলেন না । তখন তাহারা হযরতকে গোপনে হত্যা করার জন্য চেষ্ট? 
করিতে লাগিল এবং নব-দীক্ষিত মুমলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু 

করিয়। দিল । কয়েক বংসর ধরিয়৷ এই অত্যাচার অপ্রতিহত গতিতে চালান 
হয়| মক্কার উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মক্ত-প্রান্তর এই অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল 
ছিল। নরাধমের! কাহাকেও অগ্সিকৃণ্ড সম বালুকায় পাথর চাপা দিয়া, 
কাহাকেও উত্তপ্ত পানিতে ডুবাইয়া, কাহাকেও আগুন ও তপ্ত পাথরের সেঁক। 

দিয়া নিজেদের পাশবিকত প্রকাশ করিত। 
'অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্র! যখন চরমে গিয়া পৌছিল, তখন 

হযরত তক্তগণের রক্ষার জন্য দেশ-ত্যাগ করা উচিত মনে করিলেন। 

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সর্বপ্রথম বারজন পুরুষ ও চারিজন মহিলা 
স্বধর্ম রক্ষাব জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া নিরাপদে আবিসিনিয়া গমন করেন। 
প্রথম দল সেখানে শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন- দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে আরও 
বছ মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত (দেশত 1গ) করেন। 

নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করিতেছে 

দেখিয়া, কোরেশগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আনার জন্য আবিপিনিয়ার রাজার. 
নিকট বহু মূলাধান উপচৌকন সহ দূত পাঠাইল। কিন্তু আবিসিনিয়ার রাজা 
আসমায়া সমস্ত শুনিয়া তাহাদের উপচৌকনসহ তাহাদিগকে রাজসভা হইতে 
তাড়াইয়া দিলেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। 

তো” 



৬৬ হাদীসে রসূল, 

কোরেশ প্রতিনিধিগণ অকৃতকার্য এবং অপমানিত হইয়া অবিসিনিয় 

হইতে ফিরিয়৷ আসিলে, মক্কার সমত্ত কোরেশ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে অস্থির 
হইয়া উঠিল। অচিরেই তাহারা হযরত ও তাহার মুরুব্বীগণকে সবংশে বয়কট 
করিল এবং এই ভয়ানক বয়কট তিন বছর চলিল | বয়কটের ভয়াবহুতার কথ! 

চিন্তা করিয়া, হযরতের হাশেম বংশের লোকেরা মক্ক। নগর ছাড়িয়। দূরে 

পাহাড়ের পাদদেশে নিজেদের অস্থায়ী বস্তী নির্মাণ করেন। এই সময় তাহারা 
অসহ্য অনশন, আবক্ষ পিপাসা, ক্ষধার্ত শিশুদের কাতর ক্রন্দন এবং সর্বোপরি 
আসনু মৃত্যুর বিভীঘিক। দেখিয়াও কিছুতেই ধৈর্হারা হইলেন না। 

অত্যাচারের চরম অবস্থা দেখিয়া মহাস্বা হেশাম জোবের, আবুল বাখতারী, 

জোহের, প্রভৃতি কতিপয় মহৎ ব্যক্তিকে নিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য 
প্রতিস্তগ বদ্ধ হইলেন। স্থির হইল,-তাহারা সকলে মিলিয়৷ সভা ডাকিবেন 

এবং সেই সভায় জোহের প্রথমে প্রস্তাব করিবেন । অতঃপর সভার বিভিন 

স্বান.হুইতে আর সকলে তাহার সমর্থন করিবেন। যথা সময়ে সভা ডাকা 

হইল এবং সভায় এই অমানুষিক বয়কট রহিত করার আলোচনা! হইল। 

হযরতের চিরশক্র আবু জেহেল বয়কট চালাইয়া যাইতে জিদ করিল, কিন্তু 
মহামতি মোৎএম আবু জেহেলের হাত হইতে বয়কট সংক্রান্ত মিথ্যা প্রতিজ্ঞা- 
পত্রখানা লইয়া টুকরা টুকর৷ করিয়৷ ছিড়িয়া ফেলিলেন। অত:পর তাহারা 
খোলা তলোয়ার হাতে লইয়া হযরত ও তাহার বংশের লোকজনকে নির্বাসন 

স্থান হইতে আনার ব্যবস্থা! করিলেন। 

বিবি খাদিজার ইন্তেকাল 

নব্যতের দশম সালে হযরত পুনরায মক্কায ফিরিয়া আসিলেন। কোরেশ- 
গণও নানাভাবে তীহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জীবনের 
এই ঘোর সন্কট সময়ে নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসার কয়েক মাস পরেই 
তীহার সহধর্মিণী ইসলামের সর্বপ্রথম সহায় ও সর্বপ্রথম মুসলমান মুসলিম- 
কুল জননী বিবি খাদিজা জান্রাতবাসিনী হন। বিবি. খাদিজার মৃত্যুর মাত্র ৩৫ 
দিন পরে হযরতের সর্বপ্রধান সহায় মহাত্বা আবু তালিবও পরলোকে যাত্রা 
করেন। এই বিপদে হধরত কখনও কর্তব্যচ্যুত হন নাই। ইহাদের মৃত্যুর 
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পর কোরেশদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা হযরতকে 
'বিভিন স্থানে আক্রমণ করিয়া দৈহিক নির্যাতন চালাইযা যাইতে লাগিল । 

নব্রতের দশম সনে এবং তায়েফ হইতে ফিরিয়া আসাব পর মেরাছের 
ঘটনা ঘটে বলিয়া! অনেকে মনে করেন। বিবি খাদিজাব মৃত্যুর পর হযবত 
নান! কাবণে বিভিন সময়ে বিভিন স্ত্রী গ্রহণ করেন। 

বিবি খাদিজার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সউদা নারী এক প্রৌঢা অসহাষ 
বিধবার অনুবোধে হযরত তাহাকে বিবাহ করেন। 

মদীনার জাগরণ ' 
নবুয়তের দশম বৎসরে হজ্জের মৌসুমে মদীনার কয়েকজন (৮ জন) মহৎ 

লোক ইসলাম কবুল করেন। পর বৎসর আরও ১২জন মদীনাবাসী ইসলাম 
গ্ুহণ করেন*এবং তাহাদের ধর্ম শিক্ষার জন্য মহাঝ্বা মোসয়াব বিন্_ওমায়রকে 

সঙ্ষে লইয়৷ মদীনায় যান । 
মোসয়াব প্রমুখ মহাত্বাগণের অক্লান্ত পরিশ্বম ও আদর্শ প্রচারের ফলে 

কয়েক মাসের মধ্যে মদীনায় প্রায প্রত্যেক বংশের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিল । 
পর ধৎসর অর্থাৎ নৰুয়তের তের সনের হজ্জ মৌস্মে মদীনা হইতে প্রায় পাচ শত 
লোকের একদল যাত্রী তীর্থ ও বাণিজ্য করার জন্য মক্কা রওয়ানা হইল। 
ঠিক হইল, এবার তাহারা হযরতকে মদীনায় আসার জন্য অনুরোধ করিবেন । 
ন্ুতরাং প্রধান প্রধান মুসলমানগণও মক্কা যাইতে প্রস্তত হইলেন। তীর্থ- 
যাত্রী কাফেল! যখন মদীনা হইতে রওয়ানা হইল, তখন ২জন মহিলাসহ 

মোট ৭৫ জন মুসলমান এই দলের সহিত মিশিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের ১২ তাবিখে পূর্বনিদিষ্ট সময়ে এই 
মুসলমানগণ মন্তায় আকাবা প্রান্তরে সমবেত হইলেন। যথাসময়ে হযরতও 
সেখানে আসিয়া মিলিত হইলেন । সেখানে আলাপ আলোচনার পর মদীনাবাসী- 
গণ হযরতের হাতি ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করিলেন £-_ 

(১) আমর! মান-সন্বান, ধন-জন, জীবন-যৌবন, সমস্তই আল্লাহ্র নামে 
উৎসর্গ করিলাম । (২) আমরা এক আল্লাহ্র উপাসনা করিব, তিনি ব্যতীত 
আর কোন কিছুর ইবাদত ( বন্দিগী) করিব 'না, আর কাহাকেও আল্লাহ্র 
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শরীক করিব না! (৩) আমর] চুরি-ডাকাতি করিব না। (8) আমর 
ব্যভিচাবে লিপ্ত হইব না| (৫) আমরা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ 
কবিব না বা কাহারও চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিব না। (৬) আমরা কোন 
অবস্থায় সস্তান হত্যা বা বলি দিবনা | (৭) আমর! ঠশগ্ববাজী করিব না। 
(৮) আমর! প্রত্যেক সৎকাজে হযরত (দঃ)-এব অনুগত থাকিব, কোন 

ন্যায্য কাজে তাহার অবাধ্য হইব না এবং (৯) আমরা মদীনায় ইসলাম 
প্রচাবে ঝুতী থাকিব, মোহাজের ( প্রবাসী ) মক্কাবাসীগণকে নিজেদের 

ভাই-বোনের ন্যায় জ্ঞান করিব এবং কেহ মদীনা আক্রমণ করিলে, সকলে 

মিলিযা সেই আক্রমণে বাধা দিব । 
হযরত এই বাইয়াত (প্রতিজ্ঞ।) গ্রহণ করার পর বলিলেন : “তোমাদের 

সহিত আমার জীবন-মবণের সন্বন্ধ। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, যুদ্ধের 
ময়দানে বা শান্তিতে, জয়ে-পরাজযে, সব সময় আমি তোর্মীদেরই সঙ্গে 
থাকিব।”' ইহাতে ষদীনাৰাসীদের আনন্দের আব অবধি রহিল না| প্রতিষ্ঞা- 

গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে হযরতের আদেশ মত মদীনাবাসীগণ ১২ জন 
নকিব (প্রচারক) মনোনীত করিলেন এবং হযরত তাহাদিগকে বলিলেন £ 
আপনারা এই ১২ জন মরিয়ম-তনয় ঈসার শিষ্যগণের ন্যায, আপনাদের 

দেশে আমার প্রতিনিধিরূপে আল্লাহ্র নামের মহিমা ঘোষণ। কবিতে থাকিবেন। 
তাহাবা সকলেই ইহাতে রাজী হইলেন। এই ১২ জন নকিব মদীনা আও 

ও খজরাজ বংশের বিশেষ সম্ল্রাস্ত ও প্রধান ব্যক্তি। ইহাদেব মধ্যে অনেকেই 
জেহাদে ( ধর্মযুদ্ধে ) শহীদ হন। 

প্রায় শেষ রাত্রির দিকে মদনীগণ নিজেদের কাফেলায় ফিরিয়া গেলেন 

এবং হযরতও নগরে ফিবিয়া আসিলেন। অত:পর কাফেল৷ মর্দীনায় চলিযা 
গেল। যে কয়জন মুঙলমান নর-নারী কোরেশগণের হাতে বন্দী হইয়া- 
ছিলেন, তীহার৷ ব্যতীত আব সকল মুসলমান মদীনায় চলিযা গেলেন। 
মদীনাব আনসারগণ (সাহায্যকারীগণ) তাঁহাদের সুখ-সুবিধার জন্য আপনাদের 
ঘর-দুয়ার এবং বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন। 

, হর্যরত মদীনায় গিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন এই আশংকা করিয়া 
কোরেশগণ এক সভা ডাকিয়া! হযরতকে অবিলম্বে হত্যা করার জন্য ঘড়যন্ত্ 
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করিল | হযরত যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া! হযরত আলীকে 
মক্কায় রাখিয়া আবু বকরকে সঙ্গে লইয়া মদীনা যাত্রার আয়োজন করিলেন। 

মদীনায় হিজরত 

হযরত প্রথমে আবু বকরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং আবু বকর সহ 
বাড়ীর পিছনের খিড়কী দুয়ার দিয়৷ বাহির হইয়৷ পাহাড়ের গোপন গুহায় 

আশয় নেন। 
এই গুহায় কয়েকদিন অতিকষ্টে অবস্থান করার পর হযরত (দঃ)ও আবু বকর 

গুহা হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত গোপনে মদীনা যাত্রা ফরিলেন! সাধারণতঃ 

মক্কা ও মদীনার কাফেলা যে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে সে 

সকল পথ দিয়া যাতায়াত করা কোরেশগণের ভয়ে কোনমতেই নিরাপদ নহে। 

এই জন্য অপরিচিত পথে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরিয়া হযরত 
মদীনা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কোরেশ প্রেরিত বু দস্থ্য 
ও আততায়ী তাহাকে হত্যা করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে ৬২২ 

শীষ্টাব্দে হযরত ও তাহার সহচরগণ মদীনার কোবা নামক পল্লীব নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন | এই হিজরত (প্রস্থান/পলায়ন) এর সময় হইতে 
ইসল!মী হিজরী সনের গণনা করা শুরু হয়। হযরত মদীনায় আসিতেছেন 
শু নিয়া শহর ও শহরতলীর মুসলমানদের আনন্দ ও উৎসাহের সীম রহিল না। 
সুতরাং মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নগর প্রান্তরে আসিয়া 
হযরতের আগমনের অপেক্ষায় থাকিতেন । সেদিনও তাহারা যথানিয়মে অপেক্ষা 

করার পর, দ্বিপ্রহরের সময় নগরে ফিরিয়৷ গিয়াছেন। জনৈক ইহুদী দুর্গ প্রাচীর 
হইতে হযরতকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া সকলকে হযরতের শুভা- 
গমনের সুসংবাদ জানাইয়া দিল | নগরময় আনন্দ-উৎসাহের ধুয পড়িয়া গেল। 

রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ সেবার ঠিক দ্বি-গ্রহরের সময় হযরত 

কোবা প্রান্তরে তশরীফ আনেন এবং কূলন্জগম বিন্ হেদসের বাটীতে থাকার 
ব্যবস্থা করেন। হযরত কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং 

সেখানে একটি মসভিদ নির্মাণ করেন। এই নির্মাণের কাজে হযরত অন্যান্য 
মুসলমানদের সঙ্গে সমানে মজুরের কাজ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইহ- 
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পরকালের প্রভু আপন মাথায় পাথর বহিয়া কোবায় ইসলামের প্রথম মসজিদ 
তথা ইসলামের অতুলনীয় সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃ-ভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। 

সেদিন শুক্রবার, হযরত কোবা হইতে মদীনা রওয়ানা হইলেন। 
তাহার চারিদিকে ভজগণ তকৃবীর (আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ মহান) দিতে দিতে 
সঙ্গে চলিয়াছেন। পথে হযরত বনি-সালেম বংশেব পল্লীতে ইসলামের 
প্রথম ভূমআর নামায আদায় করেন। অতঃপর হযরত নগরে প্রবেশ করেন। 
মদীনাবাসীগণ আনন্দে, উৎসাহে, উৎসবে মাতোয়ারা! হইয়া উঠিলেন। 

কারণ তাহাদের ইতিহাসে এমন সৌভাগ্যের দিন কখনও আসে নাই, আৰ 
কখনও আসিবেও না। বস্তত: মদিনার নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হযরতকে 
রাজকীম সংবর্ধনা দিয়া বাজনা সহকারে খোশ আমদেদ জানাইলেন। 

হযরত তাঁহার পিতামহের মাতুল গোত্র নাজ্জার বংশের পল্লীতে তাহার 
আশ্ম ঠিক করিলেন এবং মহাভাগ্যরান মহাত্বা আবু আইয়ুব আনসারীর দোতলা 
ঘরের নীচের তলাতেই আশৃয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তক্ত দম্পতির সদ! সশঙ্ক 

ভাবও অস্বস্তি লক্ষ্য করিয়া হযরত অবশেষে উপরের তলায় আশবয় গ্রহণ করেন । 
মদীনা নগরীর পূর্ব নাম ইয়াসূরাঁব বা নবীর সম্মানের খাতিরে মদনীগণ 

তাহার আগমনের পর ইয়াস্রাবকে মদীনাতুন নবী বা নবী-নগর নাম রাখেন। 
পরে শুধু মদীনা (নগর) নামেই ইহা বিখ্যাত হয়। মদীনায় তণরীফ আনার 

পর হযরত অবিলম্বে মসজিদ নির্মাণ শুরু করিলেন। হযরত মাথায়, মুখে 

ও দাড়িতে ধুলা মাটি মাখ৷ অবস্থায় মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজ হাতে সামান্য 
দিন-মজুরের মত কাজ করেন। হযরতের এই দিন-মজুরের কাজ করার কথা৷ 
শুনিয়। মদীনাময় একট! হলস্ুল পড়িয়। গেল। মদীনার সকল ভক্ত অবিলম্বে 
প্রভুর স্মরণে মস্জিদ নির্মাণের জন্য রাজ ও মজুরের কাজে যোগদান 
করিলেন] নবী-নিশিত এই মসজিদে মেহরাব ছিল ন1, মিনার! ছিল ন।, 
এবং গন্থুজও ছিল না। কাঁচা ইটের দেওয়াল, খেজুরের আডঙা1 ও খেজুর 

পাতার ছাউনী'| হিজরতের প্রথম সন হইতে খলিফাগণের যুগে শেষ মুহর্ত 

পর্যন্ত এই মস্জিদই মুসলমানদের সর্ব-প্রধান কর্মকেন্ত্র ছিল। সেখানে সকল. 

প্রকার শাসন-বিচার, সালিস, মজলিস, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনা সভা, 
ধম ও. সমাজ সংক্কান্ত যাবতীয় আলোচনা, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত 
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ও দেশের সকল গ্ুকার দরকারী, বিষয়ের সভা, আঁলোচন! ও.পরামর্শ এই 
আড়ম্বরহীন মহা মসজিদে সুসম্পাদিত হইত । 

“ মদীনার ময্জিদ তৈয়ার করার পর হযরতের পরিবারবর্গের জন্য 
মসজিদের সন্নিকটে কয়েকটি ক্ষদ্র কটির নিমিত হইল | তখন হযরতের পরি- 
জনবর্গকে মক্কা হইতে মদীনায় আনার ব্যবস্থা করা হইল। 

মদীনায় আসার পর হযরত মদীনাবাসীগণকে একটা রাজনৈতিক জাতি 
বাকওমে পরিণত করেন | তিনি সেখানকার ইহুদী, খীষ্টান, পৌত্তলিক ও 
মুসলমানদিগকে একত্র জমায়েত (সমবেত) করিয়া এক প্রতিগ্াপত্র বা সাব- 
জনীন সনন্দ লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং এইভাবে স্থানীয় সকল মানব গোষ্ঠীকে 
লইয়! এক আদর্শ সাধারণতন্ত্ প্রতিষ্ঠা করিলেন । এই আন্তর্জাতিক সনন্দে প্রথমে 
মোহাজের, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানেব পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাখিকার 
এবং তাহাদের সমাজগত বিষয সমূহের শাঁসন ও বিচারের বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
করা হইল। এবং সমস্ত বিষয়ের মীমাংসাৰ ভার জন-সাধারণের উপব ন্যস্ত 

করা হইল। ইছদী, খীষ্টান ও পৌন্তলিকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এ সনন্দে 
স্বীকৃত হইল। ণ 

যুদ্ধ-ৰিগ্রহ ও ধর্ম প্রচার 
* কিন্তু মদীনায় আসিয়াও হযরত শীস্তিতে থাকিতে পারিলেন না। দিন 
দিন মুসলমানদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়িতেছে দেখিয়া কোরেশগণ মদীনা 
আক্রমণ করিয়া নবীকে হত্যা করিতে অগ্নুসর হয়। ফলে কোরেশদের সঙ্গে 
মুসলমানদের কয়েকটি খও যুদ্ধ এবং তিনটি প্রধান যুদ্ধ হয়। 

প্রথম যুদ্ধ হয় শুক্রবার, রমযান মাসে, বদরে ৬২৪ খীষ্টাব্দে। ময়দানে 
তুমুল সংগ্রাম' শুরু হইল । যুদ্ধে ইসলামের প্রধান শক্ত আবু জেহেল মাআজ 
ও মোআউজ নামক ভ্রাতৃযুগলের সমবেত আঘাতে নিহত হইল | বাহ্যতঃ 
এই ল্রাতৃদ্বয়ই মুসলমানগণ কর্তৃক বদর বিজয়ের প্রধান কারণ। যে ১৪ 
জন কোরেশ দলপতি হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব করিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে ১১ জন এই যদ্ধে নিহত হইল। ইহাতে কোরেশ সেনা- 
দলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়৷ ইতস্ততঃ 
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পলায়ন করিল। যাহারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইল, দয়ার সাগর নবী 
মোস্তফা! সমস্ত বন্দীকেই মৃক্তি প্রদান করেন। 

বদর যুদ্ধের এক বছর পর ৬২৫ খী্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ হয় ওছদে | 
মুসলমান বীরগণ সমবেতভাবে সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিলেন । আক্রমণ- 
কারী কোরেশগণ মুসলমানদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু এই আশাতীত জযের আনন্দে আত্মহার৷ হইয়া 

মুসলমানগণ শক্রদের পরিত্যক্ত মালমাত্তা-অন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ময়দানে 
ছুটিয়া গেল। কোরেশ সেনাপতি খালেদ স্থযোগ ও সময় বৃঝিয়া অরক্ষিত 
গিরিপথ দিয়া মুসলমানদিগকে পিছন দিক হইতে আক্রমর্ণ করিলেন। 
কোরেশগণ আর সকলকে ত্যাগ কবিযা সমবেতভাবে হযরতকে আক্রমণ 
করিল। কারণ হযরতকে নিহত করাই তাহাদের সর্বপ্রধান কাজ ছিল। 
বিবি নোসায়বা, বিবি আযেশ! প্রভৃতি মুসলমান মহিলাগণ যু্ক্ষেত্রে নার্সের 
(সেবিকার) কাজ করিতেছিলেন। বিবি নোসায়বা (ওরফে উন্মে আমারা) যখন 
শুনিলেন যে, মুসলমানগণ পবাজিত হইয়াছেন এবং কোরেশগণ হযরতকে 
আক্রমণ কবিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তীর-ধনুক ও তরবারি লইয়া হযরতের 
নিকট ছুটিয়া গেলেন। তিনি সিংহীর ন্যায় সাহস সহকারে কোরেশগণকে 
হবংস করিতে লাগিলেন | অথচ শক্রদের অধাতে তীহার সমস্ত শরীর ক্ষত- 
বিক্ষত ও জর্জরিত হইল। তথাপি এই যুদ্ধে হযরত সাংঘাতিক ভাবে আহর্ত 
হইলেন । তাহার মস্তকে ও মনিবন্ধে আধাত পাইলেন এবং তাহার পবিক্র 
চারিটি দাত হারাইলেন। 

এই যুদ্ধে জয় পরাজয় পুরাপুরি নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মুসলমানগণ 
যেনিজেদের কর্মদোষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরং অত্যস্ত 
ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই | এই যুদ্ধে আমীর 

হামজা, অধ্যাপক মোসআব প্রভৃতি ৫ জন বাহারের গৃহ মোট প্রায় ৭০ 

জন মুসলমান শহীদ হন। 
ওছদের যুদ্ধের পর ৬২৬ খীষ্টাব্দে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনি- 

নাঁজির ইহুদী সম্প্দায়কে দেশ হইতে তাড়াইয়া৷ দেওয়া হয়। 
' তৃতীয় যুদ্ধ হয় ৬২৭ব্ীষ্টাব্দে। এই যুদ্ধ আহজাব (বহুদল) ওখন্দক (পরিখা) 



যৃদ্ধ-বিগৃহ ও ধরন প্রচার ৭৩ 

এই উভয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই যুদ্ধে আরবের বিভিগু জাতি 
বছ সৈন্য দল লইয়া লমবেতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মুসলমানগণ 
খন্দক (পরিখা ) খনন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এই 
দুইটি নাম হয়। মুসলমানগণ আর ফখনও এমন বিপদে পড়েন নাই। 
নগরের বাহিরে দশ হাজার শক্র সৈন্যের সমাবেশ, নগরের মধ্যে দই হাজার 

মুনাফেক (কপট) কর্তৃক অন্তবিপ্রবের আশংকা, ইহুদী বনি-কোরেজার 

আক্রমণ বিতীষঘিকা (কারণ মদীনার ইছুদীরাও কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয়) 
অপরদিকে খাদ্য ও রসদের দারুণ অভাব। সে যাহা হউক, শক্রদের এই 
সমবেত অভিযানের খবর পাইয়৷ হযরত পরামর্শ সভা ডাকিলেন। মুসলমানগণ 
নগর পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া সাহাবাগণের এই সভায় স্থির করিলেন 
এবং সভায় উপস্থিত পারস্যবাসী সালমানের পরামর্শ মত মদীনা নগরের তিন 
দিকে পরিখা খনন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল | মুসলমানগণ কাল বিলম্ব 
না করিয়া পরিখা খনন করিতে শুরু করেন। মুনাফেকগণ ব্যতীত আর 
সকল মুসলমানই ক্ষুধা-তৃষ্া ভুলিয়া সমস্ত কলেশ ও যন্ত্রণা অগ্যাহ্য কবিয়া দিবা- 
রাত্রি সমানভাবে পরিশম করিতে নাগিলেন। মদীনার পশ্চাৎ দিকে “ছালয়' 

পর্বত, স্থৃতরাং সেদিকটা বিশেষ সুবক্ষিত ছিল | ইহ! ব্যতীত অন্যান্য দিকের 
স্বানে স্বানেও পরিখা খননের আবশ্যক হয় নাই। এই সময় কাজের 
শৃঙখলগি জন্য হযরত লোকদিগকে দশ দশজনের এক একটি ক্ষুদ্র দলে 
ভাগ করিযা দেন। এইভাবে প্রায় ৩ হাজার গজ দীরধ পরিখা খনন করিতে 
হইয়াছিল | হযরত সাহাবীদের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাহার 
সমস্ত দেহ ধুলিময হইয়া যাইত, সকলের সমবেত নিষেধ সত্বেও দীন- 
দূনিয়ার মালিক নবীজী মজুররূপে শ্রমের মর্যাদা ও কর্মযোগেব আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

মুসলমানগণ দিন-রাব্র সমানে অমানুষিক পরিশবম করিয়৷ সপ্তাহকালের 
মধ্যে পরিখার কাজ শেষ করেন। ইতিমধ্যে কোরেশ ও আরবদের বিরাট 
বাহিনী মদীনার প্রান্তরে উপনীত হইল। শক্র সেনার আগমনের প্বেই 
নারী ও শিশুগণকে নগরের একধারে একটি সুরক্ষিত দর্গে পাঠান হইল। 
নগরের মুনাফেক ও ইছদীগণ ছারা মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল। 



৭৪ হাদীসে রসূল 

সেইজন্য হযরত প্রথমে আভ্যন্তরীণ বিগ্রুব ও বিশৃঙ্খলা নিবারণের ব্যবস্থা 
করিলেন। দইজন অভিজ্ঞ সাহাবী সালমা ও যায়েদের নেতৃত্বে পাঁচশত 
সৈন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়৷ নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া- 
বেড়াইতে এবং তকবীর দিতে লাগিলেন । মুনাফেকগণ মনে করিল, তাহাদের 
পল্লীর চারিদিকে অসংখ্য মুসলমান সৈনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং এখন 

মাথা তুলিলে আর রক্ষা নাই। ইছদীগণও মেইজম্য ভীত হইয়া পড়িল। 
কাজেই উভয় দল কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া নিজ নিজ পল্লীতে বিয়া রহিল। 
এদিকে হববত অবশিষ্ট আড়াই হাজার মুসলমান লইয়া! পরিখা রক্ষার ব্যবস্থা 

করিলেন | মাহ! হউক, কয়েকদিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া সন্পিলিত 
কোবেশ-ইন্দী-আবব বাহিনী অবসনু হইযা পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিল 
যে, পরিখ। রক্ষাকারী সৈন্য-প্রাচীব ভগ্ কব! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব | 

তখন মদীনায় অসহ্য শীত ,পড়িতেছিল, এবং অল্প অল্প বাষ্টিও হইতে- 
ছিল। এহেন দুদিনে মুসলমানগণ "ধর্মের জন্য, দেশের জন্য প্রাণপণ 
করিয়া যুদ্ধ চালাইযা যাইতে লাগিলেন। অপর দিকে শক্র সৈন্য নিরাশ 
হইয়া অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়িল। ফলে, তাহাদের মধ্যে আত্ম-কলহের স্যট্টি 

হইল। যাহা হউক, প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার 
পর একদিন মদীনায প্রবল ঝঁড়-তুফান শুরু হইল। শক্র সৈন্য ভীষণ শীত 
ও প্রচণ্ড ঝটিকাব ফলে অস্থির হইয়া পড়িল। তাহাদের তাবু (শিবির)-গুলি 
ছিনভিন হইয়৷ উড়িয়া গেল। সুতরাং প্রভাত হইতে না হইতে শক্র সেনা 

মদ্দীন৷ ত্যাগ করিয়! মক্কায় পলায়ন করিল। কোরেশগণ সংখ্যায় বার হাজার 
হওয়া সত্তেও পরিখা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না। কোরআনের বছু 

জায়গায় এই সকল যুদ্ধের আলোচনা কর! হইয়াছে । 
কোরাইজা ইছদ্দী সম্পদায পুনঃ পনঃ বিশ্বাসঘাতকতা করায় ৬২৭ 

খীষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান হয়। ফলে তাহারা শোচনীয় 
ভাবে পরাজিত হয়। অতঃপর তাহাদের মনোনীত সায়াদ বির মায়াজের 
বিচার মান্য করিয়! তাহারা আত্ম-সমর্পণ করে| সায়াদ পরিখার যুদ্ধে ভীষণ- 
ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তখন তীহাৰ প্রায় মুমূষু অবস্থা! | সায়াদের বিচার 
জনুসারে সমস্ত পুরুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং শিশু ও রমণীগণকে 



যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধর্ম প্রচার ণ্ঠে 

দাস-দাসী করিয়া রাখা হয়। অবশেষে ৬২৮ খাীষ্টাব্দে কোরেশদের সঙ্গে 

হদাইবিযার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। | 
দীর্ঘ ভয় বসব হইল মোহাজেরগণ ধর্মের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছেন? 

তাই আনসাব ও মোহাজেবগণের অনুবোধে হযরত বকা শরীফে তীর্থ যাত্রা 
করার বাসন। প্রকাশ করিলেন। ইসলামের বয়স তখন ১৯ বছর । নিদিষ্ট 

তারিখে প্রা দেড় হাজার ভক্তকে লইয়া হযরত তীর্থ যাত্রা করিলেন। রজব, 
যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহর্বম মাসকে আরবগণ বিশেধরূপে মান্য করিযা চলিত । 
এই চাবি মাস তাহাদের সমস্ত যুদ্ব-বিগৃহ বন্ধ থাকিত এবং সকলে শান্তি ও 

স্বস্তির সহিত তীর্ঘ-যাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পাবিত | এই সময় 

শত্র-মিত্র সকলেই তীর্থার্থে মর্ধায আসিত এবং তীর্ধ করিযা স্বদেশে চলিয়া 

যাইত । হযরত যিলকদ মাসে তীর্থ যাত্রা করিয়া মন্তার নিকটবতাঁ হুদাইববিয়া 

নামক স্বানে উপনীত হইলেন । ইতিমধ্যে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ খোজায়া গোত্রের 

দলপতি বোদেল বিন্ অরকাব হযরতেব নিকট আসিয়া বলিলেন যে, কোরেশগণ 
হযরতকে কিছুতেই মৰায় প্রবেশ করিতে দিবে না । এমন কি তীর্থ করিতেও 
দিবে না। তখন হযরতের অনুরোধে বোদেল এ ব্যাপারে আপোস মীমাংসার 
জন্য কোরেশদের নিকট গেলেন । বোদেলেব কথ! শুনিয়। কোরেশগণ ওবওয়াকে 

হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। এইভাবে তাহার প্রকারাস্তরে তীর্ঘ যাত্রা 

বানচাল করিতে চাহিল। অবশেষে তাহারা তীর্থ যাত্রীদের প্রতি জনমতের 

সমর্থন রহিয়াছে দেখিয়া সোহেল নামক একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে 
অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে হযবতের নিকট পাঠাইয়। দিল ! সোহেল 

সন্ধির শর্তগুনি আলোচন! কারতে শুরু করয়। প্রথমেই বলিয়। উঠিল £ “এবার 

তোমাদিগকে ফিরিযা যাইতে হইবে, নচেৎ আরবগণ বলিবে, মোহাম্মদ জোর 

করিয়া তীর্থ করিয়! গিয়াছে। এ অপমান, এ হেয়ত! আমর] সহ্য করিতে 

পারিব না ।”” হযরত বলিলেন £ “ন্যায়ের নামে, শাস্তির নামে এব ং আত্মীয়তার 

নামে কোরেশগণ আমার নিকট যে দাবী করিবে, আমি তাহ! পূবণ করিব । 
সোহেল! আমি তোমার এই শর্ত স্বীকাব করিয়া লইতেছি |” 

তখন বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি র সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল :-. 

১। মসলমানগণ তীর্থ ন। করিয়া এ বৎসর হুদা ইবির! হইতে ফি রিয়া যাইবেন। 



৬ হাদীসে বস্ল 

২। পর ( আগামী) বৎসর তাহারা তীর্ঘ করিতে আসিবেন কিন্তু তিন 
দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না । 

৩। পথিকদের জন্য যতটা আবশ্যক, মুসলমানগণ কেবলমাত্র' সেই 
পরিমাণ অন্ত্র সঙ্ষে লইয়া আসিতে পারিবেন । তাহাও থলিব মধ্যে বন্ধ করিয়া 

আনিতে হইবে। 

৪| মক্কায় যে সকল মুসলমান আছে, মোহাম্মদ তাহাদিগকে মদীনায় 
লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু তীহাব সঙ্গীদের মধ্য হইতে কেহ যদি 

মক্কায় থাকিয়া যাইতে চায়, তিনি তাহাকে বারণ কবিতে পাবিবেন না। 
৫ | তাহাদের মধ্যকার কোন পৃকষঘ কোরেশদেব নিকট পলাইয়! আসিলে 

কোরেশগণ তাহাকে মুসলমানদের নিকটে ফিবাইযা দিবে না| কিন্ত মকার 
'কোন মুসলমান বা অমুসলমান মুসলমানদের নিকট গন কবিলে মুসলমানগণ 
তাহাকে কোরেশদের নিকট ফিরাইয়৷ দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৬। অতঃপর কোন পক্ষ অন্য পক্ষেব বিরুদ্ধে কোন প্রকাব শক্রর 
আচরণ করিবে না। 

৭| আরবের অন্য লোকজন স্বেচ্ছমিতে যে কোন পক্ষের সহিত 

স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপন করিতে পাবিবে। 
৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গেল এবং 

উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উহাতে দস্তখত দিলেন। সন্ধির ৭ম শর্ত 

অনুসারে বনি-বাকর বংশটি কোরেশদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল এবং 
খোজায়া৷ গোত্রের লোকজন মুসলমানদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। 

এক আবু বকর ব্যতীত আর সকল সাহাবাই হুদাইবিয়ার সন্ধিব শর্তগুলিকে 
মুসলমানদের পক্ষে হেয়তাজনক বলিযা মনে করিয়াছিলেন । ইহা৷ লইয়া 
সাহাবাদের মধ্যে অসস্তোসের স্থষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু হযরত সকলকে শান্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত কোরআন শরীফে এই হেয়তা স্বীকারকেই 

““মহাবিজয়” বলিয়। উল্লেখ কৰা হইয়াছে । ইহার প্রথম ও প্রধান কাবণ এই 
যে, ছদাইবিয়ার ময়দানে আরব গোত্র সমূহের হিংসা-বিছ্েষ ও দর্ধ্ধতা 
হযরতের শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমা ও প্রেমের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া 
গেল। দেশের জনসাধারণ ধূঝিতে পারিল যে, কোরেশ দলপতিগণ এতদিন 
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পর্বস্ত হযরত (দঃ) সম্পর্কে সমস্ত মিথ্যা প্রচারণ। করিয়া তাহাদিগকে দিপথে 
চালনা করিষা আসিয়াছে । দলপতিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্যায় 
জেদের জন্য আরবময় অশান্তির বীজ ছড়াইয়া আসিতেছিল, জনসাধারণ 

এতদিনে ইহ! জানিতে ও ধুঝিতে পারিল। কোরেশগণ তীরধযাত্রীকে 
তীথ করিতে দিল না, এবং এমনকি অন্যান্য আরবগণের সমস্ত অনুরোধ, 

উপবোধ এবং চেষ্টা তদবির সমস্তই বিফল হইয়া! গেল | ইহা দেখিয়া কোরে- 

শের মিত্র গোত্রগুলি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়৷ উঠিল! অপর দিকে, এই 

সপ্থিব পর মুসলমানগণ আরবের সর্বত্র যাতায়াত করিতে শুরু করেন। তাহার) 

অমুসলমান আরব জনসাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভাব ও চিন্তার 

আদান-প্রদান কবিতে লাগিলেন। সাহাবাগণ নান৷ কার্য উপলক্ষে দেশের 

আনাচে কানাচে ছড়াইয৷ পড়িলেন। আরব জনসাধারণ সাহাবাদের অতুলনীয় 
চাল-চলন ও চরিত্রের মহিম। দেখিয়া বিসি[ত, স্তম্ভিত ও সুগ্ধ হইয়া গেল। 
ইসলাম কি, তাহাব শিক্ষা ও সাধনা কি-_-পৌত্তলিক আরবগণ এতদিনে তাহ! 

বৃঝিবার চাক্ষুষ ন্ুযোগ পাইল এবং তাহাদের আদর্শের অনুসারী হইতে লাগিল 

এইন্ধপে হুদাঁই বিয়ার সন্ধির পর দুই বৎসব সময়ের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্য) 
দ্বিগুণেবও বেশী হইয়া গেল। কাজেই ইহ। অবশ্যই মহাবিজয়। 

সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে ৬২৯ খাঁষ্টাব্দে খয়বরের বিশ্বাসঘাতক ইছদী 
জাতির বিরুদ্ধে হযরত এক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৪ শত পদাতিক ও দুইশত 
সওয়ারকে সঙ্গে লইয়া হযরত খয়বর অভিমুখে যাত্রা! করেন । প্রায় তিন সপ্তাহ 

অবরোধ ও যুদ্ধ চলার পর ইছদীর৷ পরাজিত হইল এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া 
সন্ধিৎকরিল | খয়বর যুছ্ছে। ৯৩ জন ইছুদী ও ১৫ জন মুসলমান বীর মারা যান। 

শুশ্রীধাকারিণী সংঘ £ হযরতের এবং তাহার খলিফাদের সময় মুসলিম 
মহিলাগণ শুশ্মাকারিশী ( নার্স) বূপেষৃদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। 
সময় সময় তাহারা রণক্ষেত্রে পরুষদিগকে অন্ত্র-শস্ত্র যোগাইয়া দিতেন এবং 
আবশ্যক মত নাঙ্গ! তরবারি হাতে যুদ্ধও করিতেন। যুদ্ধের সময় তাহার। 
আহতদিগকে পানি দিতেন, শিবিরে আলিয়া তাহানের চিকিৎস। ও সেবা” 
শুশ্ষা করিতেন। খয়বর যুদ্ধেও এইরূপ মহিলাদের শুশ্ধাকারিণী সংঘ (দল) 
যথারীতি অংশগ্রহণ করিয়। ইতিহাসে বিখ্যাতি হইয়া রহিয়াছে। 



এ হার্দীসে রসূল 

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত অনসারে হযরত কতিপয় সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া 
পুনরায় তীর্ঘ যাত্রা করেন। কোরেশগণ এবার ম'সলমানগণকে কোন প্রকার 
বাধা দিল না বটে, কিম্ত মক্কার জনতা হযরত ও সাহাবীগণকে ব্যঙ্ঈ-বিজ্রপ ও 

গালাগালি দিয়া উত্যক্ত করিয়াছিল । কিন্ত হযবত সকলকে ধৈর্য ধারণ 
করিতে আদেশ ব্দিলেন এবং তিন দিন মক্কা অবস্থান করিযা চতুর্থ দিবসে 
সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া হযরত মদীন! যাত্রা কবেন। মক্কাৰ জনসাধাবণ 
এবং মধ্যব্ত্তিগণ হযরতের প্রতি তুলনাহীন দুর্বযবহার করিযাঞ্িল বটে, 

কিস্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহারই ফলে 
অল্পদিনের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট কোরেশ মদীনায় গিয়। ইসলাম কবুল করে। 

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর হযরতের সাধন পথের বহু বাধা-বিঘ্ব দর হইয়া 
গেল! এই সুযোগে হযরত দেশ-বিদেশের নরপতি ও গোত্র প্রধানদের 

নিকট মুক্তির বাণী পৌছাইয়৷ দিতে শুরু করিলেন। এই প্রকাবে সকল 
দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের লোককে আহ্বান করিয়া হযরত ঘোষণা 
করিলেন ; “সকলে আইস, আল্লাহ্র আহ্বান, আল্লাহকে একমাত্র শ্রভু জান, 

সকলে শুন, সকল মানুষ সমান, মানব মাত্রই আল্লাহ্র সম্তান। জগতের সকল 
দেশের, সকল যুগের সকল মহাপুরুষ একই মূল সত্যের সাধক। সকলে সেই 

সনাতন সত্যকে গহণ কর । মানব সমাজ এক সার্বজনীন সম্ভতান-সমাজে পরিণত 

হউক | মানবের জাতি এক, ধর্ম এক; কারণ তাহাদের গ্রষ্টা এক। আইস, 
আমর! সেই শ্ষ্টায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া দুনিয়ায় গত্যকাব স্বর্গবাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করি।” হযরতের দূতগণ এই বাণী লইয়া দেশ-বিদেশে প্রচার করিতে গেলেন । 
হযনতের দূতগণ রোম সম্নাট ক'যসার, আঁবসানয়।র রাঙ্। নাক্জাসী 

এবং মিশরের রাজ মেকাওকাস-এর দরবারে হাজির হইয়! হযরতের পত্র পেশ 

করেন। একমাত্র কায়সার ব্যতীত সকলেই হযরতের মাহাক্ব্যে মুগ্ধ হইয়া 
ইসলাম কবুল করেন। কিন্ত পাবস্য সম্রাট খসরু পারভেজ হযরতের পত্রখান। 
ছিঁড়িয়া ফেলিয়৷ দিল। ইহার কিছুদিন পরে সম্রাট পুত্রের হাতে নিহত হয় । 

ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজান, বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনক্কার এবং 
ওল্মানের রাজা জাফর ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্দ হযরতের পত্র পাইয়। 
ইসল্লাম কবুল করেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বহু স্থানের নরপতি ও রাজন্যবগ 



যুদ্ধ-খ্বিগ্রহ ও ধর্ম প্রচার ৭৯ 

হযরতের আহবানে ইসলাম কবুল করিলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে 
৯ 

মুসলমানের সংখ্যা ও শক্তি দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়িয়া গেল। 

মুত অভিযান 
হযরতের দূত উমর বিন্ হারেদকে হত্যা করা, নব দীক্ষিত মুসলমান 

ফরওয়৷ বিন্ আমরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি নান। কারণে মতা নামক স্থানে 

মুসলমানদের সহিত সিরিয়ার খীষ্টানদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু 
মুসলমান ঘীর শহীদ হন। বীরবর খালিদ এই যুদ্ধে অসাধারণ রণ কৌশল 
প্রদর্শন করিয়া ইসলামের গৌরব অক্ষণ্ন রাখেন। এই সময় তাঁহার ৮ খানা 
তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। অতঃপর তিনি ৯ম তরবারি ব্যবহার করেন। _ 

এই লোমহষ ক যুদ্ধে খীষ্টানগণ পরাজিত হইল এবং খীষ্টানদের পরিত্যক্ত 
বছ মালমাত্তা মুসলমানদের দখলে আসিল | এই যুদ্ধে বু শকত্র সেনা নিহত হয় । 

মন্ধ! বিজয় 
৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে কোরেণগণ ছদাইবিয়ার সপ্ধির শর্ত ও চুক্তি ভক্ত করে। 

ফলে হযরত ৮ম হিজরীর ১৮ই রমযান তারিখে দশ হাজার মুসলমান বীরের 
একদল সৈন্য লইয়া খাস মক্কা নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন এবং 
বিনা-রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। দক্কা'জয়ে তিনি ক্ষম!, করুণ। ও মানবতার 
যে আদর্শ দেখাইয়াছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । 

মক্কা বিজিত হইল এবং এই বিজয়ের ব্যাপার লইয়া দেশময় হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল। মক্কা ও পার্শখবর্তী স্থান সম.হের বু নরনারী হযরতের হাতে 
বাইয়াৎ গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করিল। 

৬৩১ খীষ্টাব্দে আরবের বিভিন্ন বংশের সরদারগণ দূত পাঠাইয়া ইসলাম 

কধূুল করিলেন । এইবার সমস্ত আরবদেশ ইপলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল । 
৬৩২ খীষ্টাব্দে হযরত বিদায় হজ্জ বা জীবনের শেষ হজ্জবত পালন 

করেন এবং ইহার তিন মাস পর এ বসরই ৮ই' জন মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সে 
মদীনায় ইহলোক ত্যাগ করেন। 

কোন বৃহৎ ও মহৎ সাধনাই প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ সমর্থন লাভ করিতে 
পারে না। ইহার জন্য কঠোর আত্মত্যাগ, অসীম ধৈর্য, অতুলনীয় চরিত্র ও 
মনোবল এবং অপূর্ব অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হযরত তাঁহার জীবিত কালে তীহার 
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ইসলাম প্রচারের যে সাফল্য দেখিয়া গিয়াছেন, জগতের আর কোন নবীর ভাগ্যে 

তাহা ঘটে নাই৷ আঞকাল মুসমান সমাজে ইসলাঞ্ তব মুসলমানদের জয়ের 
জন্য যত্রতত্র মসজিদে ও সভা সমিতিতে খুব কোরে-শোরে দোয়া কর৷ হয়। 

আমীন! আমীন !! (কবুল কর) রবে আমাদের চারিদিক প্রতি্ধনিত হইয়া উঠে। 
জাতিব ঘোরতর বিপদে কমক্ষেত্রে পদাপণ করিতে আহ্বান করিলে আমরা সকলে 
শুধু দোষা করিয়া আমাদের ইতি কর্তব্য শেষ করি। কিন্তু হযরতের জীবনী 
প্রমাণ করিতেছে যে, কর্মহীন দোয়া ও ধৈর্ধহন কর্মের কোনই সফল্ভতা নাই । 

হযরত নিজের মাথায় করিয়া পাথর বহিয়াছেন ও দিন-মজুরের কাজ 

করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের বর্তমান আলেম ও বুজর্গ লোকেরা, নেতৃ- 
বৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া ছাত্র সমাজ একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখুন। 

বিশ্বাস (ঈমান) ও কর্ম (আমল) এই উভয়ের সার্থক সমবায়ের নামই 
ইসলাম, ইহাই হযরতের শিক্ষা | 

হযরতের আড়ম্বরহীন জীবনের আদর্শ আজ আমাদের মধ্যে প্রতি-পালিত 
হইতেছে না । আজকাল আমর! অত্যন্ত অপব্যয়ী ও বিলাসী হইয়৷ পড়িয়াছি । 
কর্মবিমুখতা, অলসতা, বিলাসিতা, কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করার 

কোন সুযোগই হযরত পরিত্যাগ করেন নাই | দুনিয়ার সকল অন্যায়-অবিচার , 
অত্যাচার-পাঁপাচার এবং অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতঃ মানব সমাজকে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান্রে পুণ্য আভায় উরন্তাসিত করিয়। তোলাই ইসলামের প্রধান লক্ষ্য । 

ইসলাম সার্বজনীন সাম্যবাদ এবং মানব কল্যাণ চায় । ইহা মানুষকে 
এক মহা-পরিবারের লোকের ন্যায় সুখে-শান্তিতে বাস করিতে আহ্বান জানায় । 
মানুষের কল্যাণ সাধনই ইহার মূল উদ্দেশ্য | 

হযবতের সময়েই সারা আরবদেশ এবং সিরিয়ার কিছু অংশ ইসলামের 
সুশশীতল ও শাস্তিময় ছায়ায় আসে । 

ধর্ম প্রচারে, আদর্শ সাধারণতন্ত্রও রাম্ট্র সংগঠনে এবং আদর সাম্যবাদী শাসন 
ব্যবস্ব। প্রবর্তনে হযরত যে দৃষ্টান্ত রাখিয়। গিধাছেন, আজ পর্বস্ত কোন নেতা ব৷ 
রাষ্ট্রপতি সে আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই। আল্লাহ্ নবীজীর পরিজন, তাঁহার 
সাহাবা, সঙ্গী ও অনুগ তদের এবং তাহার উপর শাস্তি বর্ধণ করুন। আমীন । 

সংকলয়িতঃ 
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্ৃ ধর, 
হাদ্ীলে ব্রসুল 

সাধারণ অপবিত্রতা হইতে পানির সাহায্যে শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
সমূহ ধৌত করিয়! পবিত্র হওয়ার জন্য শরিয়ত মতে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে 
উহাই অযু। অযূ অর্থ: পরিচ্ছম্ন, পরিচ্ছনুতা, জ্যোতি । 

১। রলূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ “পৰকিত্রত৷' ঈমানের (বিশ্বাসের ) 
অর্ধেক । 'আল্হাম্দুলিল্লাহ্* (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) আমলের (কার্ 
সম্পাদনের) পাল্ল৷ পূণ করে এবং 'সোব্হানাল্লাহে' (আল্লাহ পবিত্র) এবং “ওয়াল 
হায্দুলিল্লাহে' যিকির (স্বর) পাঠ আসমান ও যমিনের মধ্যে যাহ! আছে তাহাকে 
পূর্ণ করিয়া দেয়। “নামায' (ঘাষ্টাংগ প্রণিপাতসহ আরাধনা) আলোক । “দান' 
দলিল। “সবর' (ধৈর্যধারণ করা ) জ্যোতি । “কুরআন: তোমার পক্ষে বা 
বিপক্ষে প্রমাণ। প্রতোক মানুষ ভোরে উঠিয়া আপন আত্বার ক্রয়-বিক্রয় 
করে- হয় মুক্ত করে অথবা উহাকে ধবংস করে। 

ধর্ণনায ঃ হযবত আব্ মালেক আশয়ারী | - মোললেম 

২। আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না যে কিসের দ্বারা গোনাহ (পাপ) 
মুছিয়! যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? তাহারা বলিলেন £ হ1। তিনি বলিলেন £ 

কষ্ট বা অনিচ্ছা সত্বেও অযু করা, মসজিদের দিকে পুনঃ পুনঃ যাওয়া 
এবং এক নামায শেষ করিয়া! অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা । ইহাই হইল 
রেবাৎ (অধ্যবসায়, প্রস্তাতি) 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ ছোরায়র। ও মালেক বিন আনাস | --যোসলেষ, তিরমিজী 
৬৮ 
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৩। যেব্যক্তি উত্তমবপে অযু কবে, তাহার. গোনাহ্ সমূহ শরীর হইতে 
বাহির হইযা যায, এমন কি নখেব নীচ হইতেও বাহির হইয়া যা । 

বর্ণনায় £ হযবত উসমান । - বোখাবী, মোসলেম 

8৪| যখন কোন মূসলমান বা মুমিন (বিশ্বাসী) অযু কবে এবং তাহার 
মুখমণ্ডল, হস্তস্বয, পদদ্বব ধৌত কবে তখন চক্ষু, হস্ত ও পদদ্ধযেব সাহায্যে 
অজিত সমস্ত গোনাহ পানিব সহিত অথবা এঁ পানিব শেষ বিশ্দুব সহিত 
এমন কি নখেব নীচ হইতেও বাহির হইযা যায়। ফলে সে সমস্ত গোনাহ 
হইতে পবি্র হইয়া বাহির হয়। 

বণনায় £ হযরত আবূ হোবায়র।। --মোসলেম 

৫| মুসলমান যদি “ফরয' (অবশ্য করণীয়) নামাযে পূর্বে উত্তমরূপে 
অযু করে এবং “রুকু* (দাড়ান অবস্থায় হস্ত দ্বারা হঁটুর উপর ভর করিয়৷ 

মাথা নত কর! ) ও “সিজদাহ' (ধাষ্টাংগ প্রণিপাত ) কবে, কবীবা (বড়) 

গোনাহ না করিয়া থাকিলে তাহাব যাবতীয় সগীরা (ছোট) গোনাহ মাফ 
হইয়া যাঁয়। সকল সময়ের জন্য ইহা হইযা! থাকে । 

বর্ণনায £ হযরত উসমান । --মোঁসলেস 

৬। হযরত উসমান অযু করিলেন_ হাতের কব্জির উপর পর্যস্ত 
তিন বার করিয়া উত্তমরূপে পানি ঢালিলেন, উত্তমরূপে কুলি করিলেন, 
নাকের ভিতর পানি দিলেন, প্রথমে ডান হাত পবে বাম হাত কন্ই পর্যস্ত 
ধুইয়৷ মাথা মুছিয়া ফেলিলেন এবং তিন বার করিয়। প্রথমে ডান পা৷ পরে 
বাম পা ধুইয! বলিলেন £ আমার অযুর ন্যায় হযরত (দঃ)কে অযু করিতে 
দেখিয়াছি। তিনি আরও বলিলেন £ আমার অযুর ন্যায় অযু করিয়া, কোন 
কথা না বলিয়া যেদই 'রাকাত' ( একবার রুকু ও দুইবার সিজদাহ দিলে 
এক রাকাত ধর! হয়; দুই রাকাতের নীচে কোন নামায নাই ) নামাষ 
আদায় করিবে ; যাহাতে অন্য কিছু চিন্তা করিবে না, তাহার অতীতের সকল 
'“গোনাহ্' (পাপ) ক্ষমা করা হইবে। 

বর্ণনায় হয়ত উপমান। -__বোখাবী, মোসলেষ 
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৭| যে মুসলমান উত্তমরূপে অযু করিয়া তাহার মুখমগ্ুল ও মন 
'কেবলার' (মক্কার) দিকে “রুল্ঞ (ফিবিযা, মনোযোগেব সহিত) দৃই রাকাত 
নামায পড়ে, তাহার জন্য বেহেশুত নিশ্চিত | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওকৃবাহ বিন আমেব। --মোসলেষ 

৮। তোমাদেব যে কেহ পূর্ণভাবে অযু কবিযা বলিবে : আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) 
আল্লাহ্র দাস ও রসূল। তাহার জন্য বেহেশৃতেব আটা দরজা খুলিয়া 
যাইবে, সে যে কোনটিব ভিতধ দিয় ইচ্ছ। মত টকিতে পাবিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত উমর | -মোসলেম 

৯। অযূর দকন উজ্ভুল চিহ্নের ললাটবিশিষ্ট আমার উন্মতদেব (অনু- 
গামীদেব, শিষ্যদের, জাতির) বিচাবের দিন ডাক। হইবে । স্ৃতরাং তোমাদের 

মধ্যে যে উজ্ভুলতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, সে যেন তাহা করে। 
বর্ণনাঃ হযবত আব, হোবায়ব৷ | _-বোখাবী, ষোসলেম 

১০। মুমিনের চিহ্ন সেই পর্যস্ত পে ছিবে, যে পর্যস্ত অযুর পানি পৌছিবে। 
বর্ণনায় ঃ হষবত আবু হোবাধর। | -_ মোললেম 

১১। মূমিনের অলঙ্কার অযুর স্থানে পরান হইবে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব, হোবায়ব৷ | - মোধলেষ 

১২। একনিষ্ঠ হও, কিন্ত কিছুতেই তাহা তোমরা হইতে পারিবে না। 
জানিয়৷ রাখ, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায, মুমিন ব্যতীত কেহ অযু সংবক্ষণ 
করিতে পারে না। 

বর্ণনায় £ হযবত সাঁওবান। _ ইবনে মাযাহ্, 

১৩। যে এক অযু থাকিতে অন্য অযু করে তাহার জন্য দশটি নেকী 

(পুণ্য) লেখা হয়। 
বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমর । তিরমিজী 



৮৪ হাদীসে রসূল 

১৪। একদা হযরত ([ঘ্₹ঃ) ফজরের (প্রভাতের ) নামায পড়িলেন, 
কিন্ত কিছু গোলমাল হইয়া গেল। নামায শেষ করিয়৷ তিনি বলিলেন £ 
তাহাদের কি হইয়াছে যাহার। আমাদের সহিত নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে 
পবিত্রতা অর্জন করেনা? ইহারাই আমাদের করআন পাঠে গোলযোগ 
ঘটায়। * 

বর্ণনায় £ হযরত শাবীব। --নেসায়ী 

১৫। “সোব্হানাল্লাহ্' বল! মিজানের (পাপ-পুণ্য পরিমাপের দীড়িপাল্লা) 
অর্ধেক, 'আল্হামৃদুলিল্লাহ্' ইহাকে পুর্ণ করে। “আল্লাহু আকবর' বল! আসমান 
ও যমিনের মধ্যবর্তী শুন্যতা পূর্ণ করে, রোযা ধৈর্যের অর্ধেক, পবিত্রতা ঈমানের 
অধেক। 

বর্ণনায় $ বনি সোলায়েম গোত্রের জনৈক সাহাবী । তিরমিজী 

১৬। যখন কোন মুমিন (বিশ্বাসী) অযু করে তখন তাহার অযুর 
প্রত্যেক অঙ্গ হইতে এমন কি নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, চক্ষুর জ ও হাত পায়ের 
নখের নীচ হইতেও গোনাহ্ সকল বাহির হইয়া যায়। অতঃপর তাহার 
মর্জিদের দিকে গমন এবং নামায অতিরিক্ত হইয়া দীড়ায়। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ সুনাবেহী । - নেসামী 

১৭। হযরত (দঃ) গোরস্থানে আসিয়া বলিলেন: তোমাদের প্রতি 
সালাম, হে মুমিন নগরের অধিবাসীগণ! আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় 
তোমাদের নিকট পেঁছিব। আমরা যেন আমাদের ভাইদের দেখিতে পাই । 
সঙ্গীগণ বলিলেন £ আমরা কি আপনার ভাই নহি ?তিনি ঘলিলেন ; আপনার 
আমার সহচর । আমার ভাইয়েরা এখনও আসে নাই | তীহারা বলিরেন £ 

আপনি উল্মতের এমন লোকরদিগকে চিনিবেন যাহারা এখনও আসে নাই ? 
তিনি বলিলেন £ বলুন দেখি, কোন এক ব্যজির ঘোর কালো৷ ঘোড়াগুলির মধ্যে 
ঘদি একদল সাদা কপাল ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে মে কি তাহার 
ঘোড়া সমূহ চিনিতে পারে মা ? তাহারা বলিলেন £ হাঁ, নিশ্চয়ই । হযরত (দঃ) 
ধলিনেন : আমার উন্নতী ভাইগণও অযুর কারণে ধবধবে সাদা কপাল ও 



অযু ৮৫ 

হত্ত-পদ সহ উপস্থিত হইবে এবং আমি হাউজে কাওসার (অমৃত সরোবর)-এর 
নিকট তাহাদের অপেক্ষায় থাকিব। 

বর্ণনায় ঃ হধরত আব্ হোরায়রা। | -_ মোসলেম 
১৮। যাহার অযু ভক্ষ হইয়াছে পুনরায় অযু না কর! পর্যস্ত তাহার 

নামায “কবুল' (মগ্ুর) হইবে ন!। 
বর্ণনায় £ হষবত আবূ হোবায়বা। -বোখাবী, মোসলেম 

১৯। অযু ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং “হারাম' (নিষিদ্ধ) মালের 
দান কবুল হয় না। 

বর্ণনায় ; হযবত আবু হোরায়র! | --মোসনেষ 

২০। আমার অত্যধিক “মজি' ( আঠাযুক্ত পিচ্ছিল তরল দ্রব্য) বাহির 
হইত মেকদাদের মারফতে জিজ্ঞাসা করিলে, রসূলুল্লাহ. (দঃ) 'বলিলেন ঃ 
পুরুষাঙ্গ ধৌত করিয়া সে যেন অযু করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী । --বোখাবী, মোসলেন 

২১। আগুনে পাক করা খাদ্য গ্রহণের পর অযু করিবে। 
বণনায় £ হযরত আব্ হোবায়রা | মোসলেম 

২২। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ নিজেব পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে 
এবং সন্দেহ হয় যে, পেট হইতে কিছু বাহির হইল কি-না তখন সে যেন মনজিদ 
হইতে বাহির ন৷ হয়, যে পর্যন্ত না কোন শব্দ শুনে অথব৷ দুর্গন্ধ পায়। 

বণনার £ হযরত আবৰ্ হোরায়রা | - মোসলেম 

২৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) দুগ্ধ পান করিয়া কৃল্ি করিতেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ইহাতে চবি আছে । 

বর্ণনায় ২ হযরত আবদূল্লাহ্ বিন্ আব্বান। "বোখারী, মোসলেষ 

২৪। মক্কা বিজয়ের দিন এক অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িলেন । 
তিনি মোজার উপরে মোসেহ্ করিয়াছিলেন । হুষরত উমর বলিলেন ; আপনি 
ইতিপূর্বে যাহা করেন নাই অদ্য তাহা! করিয়াছেন। তিনি বুনিলেন : ইচ্ছা 

করিয়াই ইহা করিয়াছি। 
বর্ণনার ঃ হযরত খুরাইদ! আসলাবী। ্যোসঙেন 
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২৫ খয়বরের নিকটরতা সাহ্ব৷ নামক স্থানে আসরের নামাধাস্তে রসূলুল্লাহ 

খাবার চাহিলেন। ছাঁতু ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া গেল না| ছাতু পানিতে 
তরল করিয়া আমাদের সহ খাইলেন। অতঃপর কুল্লি করিয়া মাগরিবের 
নামায পড়িলেন। অযু করিলেন না | আমরাও কুল্লি করিয়া নামায পড়িলাম। 

বর্ণনায় হযরত গুয়াইদ বিন্ নোমান | স-মোসলেম 

” ২৬। শব্দ অথব! গন্ধ ব্যতীত অযু আবশ্যক নহে। 
বর্ণনায় : হধরত আবু হোরায়রা | _ আহমদ, তিরমিজী 

২৭। মজি বাহির হইলে অযু এবং মণি (শুক্র) বাহির হইলে গোসল 
করিতে হয়। 

বণনায় ৫ হযরত আলী | -তিরমিজী 

২৮। “অযূ* নামাযের কপ্রি, 'তকবীর' নামাযে অন্যান্য জিনিসকে হারাম 
(অবৈধ) করে এবং “সালাম' অন্যান্য জিনিসকে হালাল (বৈধ ব! পবিত্র) করে। 

বর্ণনায় * হযরত আলী । --আব্ দাউদ, তিরমিজী 

২৯। বায়ু নির্গত হইলে সে যেন অযু করে। সী লোকের পিছন 

ঘার দিয়! সঙ্গম করিবে না। 
বর্ণনায় * হযরত আলী | ' *-তিরমির্ৰী, আব্ দাউদ 

৩০। চক্ষৃদ্বয় হইল গুহ্যদ্বারের ঢাক্না, চক্ষু যখন ঘুমায় সেই ঢাকৃন। 
তখন খুলিয়৷ যায়| যে নিদ্রা যায়, সে যেন অযু করে। 

বর্ণনার ; হযরত আলী | -আবূ. দাউদ 

৩১। যে শয্যায় নিদ্রা যায়, সেযেন অযু করে। শায়িতাবস্থায় গ্র্থি- 
গুলি শিথিল হইয়া যায়। ৰ 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - তিরমিজী, আবু দাউদ 

৩২। যখন তোমাদের কেহ আপন পুরুঘাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অযু 

করে। 

বর্ণনার & হযরত বুসরা বিনৃতে সাফওয়ান | --আবূ দিদ, তিরমিজী, ইধনে মাযাহ, 



অযুর ভনত ৮৭ 

৩৩। অধুর পরে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ কর! সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি 
বলিলেন £ উহা তাহার শরীরের অংশ-বিশেষ ছাড়া আর কি? 

বর্ণনায় £ হযরত তাল্ক বিন্ আলী ।-_-আব. দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী, ইবৃনে মাষাহ্, 

-৩৪। তিনি তীহার কোন স্ত্রীকে চুম্বন করিতেন, অতঃপর নামায 
পড়িতেন, কিন্ত অয. করিতেন না। 

বর্ণনায় £ হযরত আরেশা | __আবু দাউদ, তিরমিজী 

৩৫। বরসলুল্লাহ্ (দ:) ভেড়ার মাংস খাইয়া বস্ত্র খণ্ডে হাত মুছিলেন। 
অতঃপর নামায পঁড়িলেন (অযু করিলেন ন1) | 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । -__আব্ দাউদ, ইবনে মাধাহ্, 

অযুর সত 
অযু সম্বন্ধে কুরআন শরীফে শরীরের যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার 
নির্দেশ রহিয়াছে উহা ফরয | এখানে রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর কথা, কার্য বা 
সম্মতি কি ছিল তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে | সুনুত শব্দের অর্থ £ নিয়ম, 
পন্থা বা রাস্তা | 

১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ নিদ্র। হইতে উঠিয়া, আপন হাত তিন বার 
না ধূইয়া কেহ যেন পাত্রে হাত ন! ডুবায়। কেন-ন], সে জানে না বাত্রিতে 
তাহার হাত কোথায় ছিল। ৃ 

বর্ণনার £ হযরত আব. ছোরায়বা । - বোখারী, মোসলেম 

২। যে কেহনিদ্র। হইতে উঠে, সে যেন অযু করে এবং তিন বার 
নাক পরিঘকার করে, কেন-না শয়তান নাকের উপর রাত্রি যাপন করে। 

বর্ণনায় : হযরত আৰ. হোরায়রা | --বোঁখারী, মোসলেষ 

৩। হযরত আবদুল্লাহ বির যায়েদ বিবু আসেমকে প্রশ কর! হইল £ 
রসূলুল্লাহ (দ:) কি ভাবে অযু করিতেন? তখন তিনি পানি আনাইয় দুই হাতি 
দুই বার করিয়া ধুইলেন, তিন বার করিয়া কৃল্লি করিলেন, নাকে পানি দিলেন, 



৮৮ ছাদীগে রসূল 

মুখমগুল ধৌত করিলে ন এবং দুই বার করিয়া দূহ হাত কনুই পর্বস্ত ধুইলেন। 
অতঃপর দুই হাতের সাহায্য মাথা মোসেহ করিলেন, প্রথমে সম্মুখ হইতে 
পিছনের দিকে এবং পিছন হইতে আবার সন্মখের দিকে যে স্থান হইতে 

শুরু করিয়াছিলেন সেই পর্যস্ত। অতঃপর দুই প1 ধুইলেন। 
বর্ণনায় ঃ$ হযরত আবদ্ল্লাহ্ বির্ যায়েদ । -সযালেক, নেসায়ী, আধ, দাউদ 

8৪। আবদুল্লাহ্ বিন্ যায়েদ বির আসেমকে বল! হইল : বসুলুল্লাহ্র 
ন্যায় অযূ করিয়া দেখান। একটি পানির পাত্র আনাইয়া উহা কাত করিয়। 
কতক পানি হাতের উপর ঢালিয়া হস্তদ্বয়কে তিন বার করিয়া ধুইলেন, 
অতঃপর পাত্রের মধ্যে ডান হাত ঢুকাইয়া পানি তুলিয়া কৃল্ি করিলেন ও নাক 
ঝাড়িলেন। এইরূপ তিন বার করিলেন। আবার পাত্রে হাত চুকাইয়া পানি 
ভুলিয়া হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত দূই বার করিয়া ধুইলেন।,আবার পাত্রে হাত ঢুকাইয়া 
বাহিব করিয়া মাথা মোসে হু করিলেন, সন্ুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পিছনের 
দিকে এবং পিছন হইতে সম্মুখে আনিলেন। তৎপর ছোট গিরা পর্স্ত দুই পা 
ধুইলেন ও বলিলেন £ এইরূপ ছিল রসূলুল্লাহ (দ:)-এর অযু। অন্য বর্ণনায় £ 
তিনি দূই হাত মাথার সমমুখ হইতে ঘাড় পর্বস্ত নিয়া আবার ফিরাইয়৷ আনিলেন 
যে স্থান হইতে আর্ত করিয়াছিলেনসেই স্থানে, অতঃপর দুই পা ধৌত করিলেন। 
অন্য এক বর্ণনায় £ তিনি কুলি করিলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝাঁড়িলেন 
তিন বার তিন কোষ পনি দ্বারা । অন্য এক বর্ণনায় : কুল্লি করিলেন ও নাকে 
পানি দিলেন এক কোষ পানি দ্বারা, এইভাবে তিন বার করিলেন । বোখারীর 
এক বর্ণনায় £ মাথা! মোসেহ্ করিলে ন দুই হাতকে সামনেব দিক হইতে পিছনের 
দিকে এবং পিছনের দিক হইতে সামনের দিকে এক বার করিয়৷ টানিলেন। 
অতঃপর পা ছোট গিরা পর্যন্ত ধুইলেন। বোখারীর অন্য এক বণনায় ঃ কুলি 
করিলেন ও নাক ঝাড়িলেন তিন বার (প্রত্যেক বার) এক কোষ পানি দ্বারাই। 

বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ, বিব্ যায়েদ । _ বোখারী, মোসলেন 

। ৫1 রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অযু করিলেন এবং অযুর স্থান সমৃহকে এক একবার 
করিয়া ধুইলেন । 

হদৃনার £ হযরত আবদুল্লাহ্ বির আববাস। বোখারী 



অধর সুলুত ৮৯ 

৬। রসুলুল্লাহ. (দঃ) অযু করিলেন দই-দই বার করিয়া | 
বর্ণনায় ঃ হষরত আবদুল্লাহ, বিব্ যায়েদ | --বোখারী 

৭। হযরত উসমান (রাঃ) মাকয়েদ নামক স্থানে অযু করিতে বসিয়া 
বলিলেন £ আমি কি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর অযু দেখাইব না ? অতঃপর তিনি 
প্রত্যেকটি অঙ্গ তিন বার করিয়। ধুইয়া অযু করিলেন। 

বর্ণনায় * ছষবত উসষান। --মোসলেষ 

৮। আমরা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনায় ফিরিতে- 
ছিলাম । পথে পানির নিকটে যখন পৌছিলাম, কতক লোক আসরের নামাযের 
জন্য তাড়াতাড়ি অযু করিয়া ফেলিল। আমরা তাহাদের নিকটে গিয়া দেখিলাম 
তাহাদের পায়ের গোড়ালী শুকৃন! রহিয়াছে | হযরত (দঃ) বলিলেন : সর্বনাশ ! 
এ সকল দোষযখে জলিবে। পূর্ণরূপে অযু করিবে। 

বর্ণনায় * হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমব। _যোসলেন 

৯। একদা নবী করীম (দঃ) অযু করিবার সময়ে (যথাক্রমে) কপাল, 
পাগড়ি এবং মোজার উপর মোসেহ্ করিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত মুগীরা বিন্ শোবাহ্ | মোসলেম 

১০। হযরত যথা সম্ভব প্রত্যেক কাজে, অযু করিতে, কেশ বিন্যাসে 
এবং পাদুকা পরিধানে ডান দিক হইতে শুরু করিতেন এবং ইহাই তিনি 
ভালবাসিতেন। 

বর্ণনায় : হযবত আয়েশ | - বোখাবী, মোসলেম 

১১। হযরত বলিয়াছেন £ যখন তোমর! কিছু পরিধান করিবে বা অযু 
করিবে ডান দিক হইতে আরম্ভ করিবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব. হোৰায়রা । - আহমদ, আব. দাউদ 

১২। অযু আরম্ভ করিতে যে 'বিস্মিল্লাহ্' পড়ে .নাই তাহার অযু 
(হয়) নাই। 

বর্ণনার ₹ হযরত পায়ীদ বিন্ যায়েদ | স“ভিয়বিজী, ইখনে মাষাহ্ 



৯০0 হাদীসে দষৃল , 

১৩। আমি অযুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : অযু 
সকল স্থান পূর্ণভাবে ধৌত করিবে, অঙ্গুলী সমূহের ফাকে ফাঁকে পৌছাইবে 
এবং রোযা ন৷ থাকিলে নাক সম্পূর্ণরূপে পরিঘকার করিবে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত লকীত বিন্ সাবেরাহ্ । -_ আবূ দাউদ, তিরমিজী, নেপায়ী 

১৪ । নবী করীম (দ:) বসিয়াছেন : যখন তোমর। অযু কর, তখন নূই হাত 
ও দূই পায়ের অঙ্গুলী সমূহ খিলাল কর | 

বর্ণনায় ১ হযরত আবদুল্লাহ্ বির আব্বাস। --ইবনে মাধাহ্, তিরমিদী 

১৫। আমি দেখিয়াছি, তিনি যখন অযু করিতেন তখন নিজের ছোট 
অঙ্গুলীর সাহায্যে দুই পায়ের অঙ্গুলী সমূহ মলিতেন ব! খিয়াল করিতেন। 

: বর্ণনায় ঃ হযবত মুসতাওরিদ বিন্ শাদ্দাদ | _-তিবমিজী, ইবনে মাযাহ্* আবু দাউদ 

১৬। তিনি যখন অযু করিতেন, হাতে এক কোষ পানি লইয়। চিবুকের 
নীচে (দাড়িতে) প্রবেশ করাইয়। দিতেন এবং নিজের দাড়ি খিলাল করিতেন । 
তিনি বলিয়াছেন; আমার রব প্রেভু) আমাকে এইরূপ করিতে আদেশ 
দিয়াছেন। 

বর্ণনায় : হযরত আনাস । --আবৃ দাউদ 

১৭। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের দাড়ি খিলাল করিতেন । 
বর্ণনায় $ হযবত উসমান _ তিবমিজী, দায়েমী 

১৮। আমি হযরত আলীকে অযু করিতে দেখিয়াছি-_-প্রথমে তিনি 
নিজের দৃই হাত উত্তমরূপে ধুইয়া৷ পরিকার করিলেন, তিন বার করিয়। 
কৃল্লি করিলেন, নাকে পানি টানিলেন, মুখমণ্ডল ধুইলেন, দুই হাত (কনুই 
পর্যন্ত) ধুইলেন এবং এক বার মাথা মোসেহ্ করিয়। পদস্বয় ছোট গিরা পর্যস্ত 

ধৌত করিয়৷ তিনি দাঁড়াইয়া অযুর অবশিষ্ট পানি লইয়৷ উহ! পান করিলেন! 
অতঃপর বলিলেন : রসূলুল্লাহ্ (দ:) কিরূপে অযু করিতেন তাহা৷ তোমাদিগকে 
দেখাজীতে আমার ইচ্ছ! হইয়াছে। 

বর্ণনায় হযরত আবু হাঁয়যাহ্ তাবেয়ী । --তিরমিজী, নেসায়ী 



অযুর স্নুত ৯১ 

১৯। আমর। দেখিতেছিলাম ; হযরত আলী (রাঃ) অযু ক্িতেছিলেন। তিনি 
ডান হাত (পাত্রে) প্রবেশ করাইলেন এবং মুখ পুরিয়। কুল্লি করিলেন ও নাকে 
পানি দিলেন এবং বাম হাত দ্বারা উহা ঝাড়িলেন। এইরূপ তিন বার করিলেন 
এবং বলিলেন ; কেহ যদি রস্লুল্লাহ্র অযু দেখিয়া খুশী হইতে চাহে, ইহাই 
ছিল তাহার অযু! 

বর্ণনায £ হযবত আবদ্ খায়ের তায়েবী | -দারেমী 

২০। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-কে দেখিয়াছি তিনি কল্লি করিয়াছেন ও নাকে 
পানি দিয়াছেন একই কোষ দ্বারা। এইরূপ তিন ৰার করিয়াছেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদ্ ল্লাহ. বির যায়েদ |” »-আব্ দাউদ, তিরমিজী 

২১। রস্লুলাহ্ (দ:) স্বীয় মাথা মোসেহ্ করিয়াছেন এবং দুই কর্ণ 
দুই শাহাদাত (তর্জনী) অঙ্গুলীর সাহায্যে এবং বাহিরের দিক দৃই বৃদ্ধা 
অঙ্গলীর দ্বারা । 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস। স্প্নেসায়ী 

২২| রসূলুল্লীহ্ (দঃ)-কে অযু করিতে দেখিয়া তিনি বলেন £ নবী করীম 
(দঃ) নিজের মাথার সন্ুখ ও পিছন দিক এবং দুই কান-পটি ও দুই কান 
এক বার করিয়া মোসেহ্ করিলেন। অপর বর্ণনায়: তিনি অযু করিলেন 
এবং নিজের দুই অঙ্গুলীকে কানের দুই ছিদ্রে প্রবেশ করাইলেন । 

বর্ণনায় হযরত দূবাই বিৃতে মৃয়াব্বজ ।-_-আবৃ দাউদ, তিবযিজী, আহমদ, ইবনে মাযাহ, 

২৩। রসুলুললাহ্ (দঃ)-কে অযু করিতে দেখিয়াছেন এবং ইহাও 
দেখিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় মাথ! মোসেহ. করিলেন এমন পানি দ্বারা যাহ! 

হস্তছয়ে উদ্ধত নহে (নূতন পানি দ্বার] )। 
বর্ণনায় : হযরত আবদ্ল্লাহ্ বিনৃ যায়েদ। . শধমাসিলেষ, তিরমিজী 

২৪। একজন গ্রাম্য আরবী অযু সন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দ:) 
প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করিয়। ধুইয়! দেখাইয়া বলিলেন : অযু এইন্দপ। যে 
ইহার অতিরিক্ত করে, সে মন্দ করে, সীমালঙ্গন করে এবং অত্যাচার করে। 

বর্ণনায় $ হয়ত আমর | স্পনেসায়ী, ইবনে মাধাহ্_ 



৯ হাদীষে রসূল 

২৫| হযরত আবু উন্াযা বাহেলী একদা রসূনুলাহ্ (দঃ)"এর অমুর 
কথা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন অযুতে তিনি দুই চক্ষুর কোণ মলিতেন 
এবং বলিলেন : কর্পদ্বয় মাথারই অংশ। অপর রাবী হান্মাদ বলেন : “কর্ণন্বয 
মাথারই অংশ” কথাটি কাহার আমি জানি না। 

বর্ণনায় ; হযরত আবূ উম্ানা বাহেলী । -_ইধনে মাযাহ, আৰু দাউদ, তিবহিজী 

২৬। আমি রস্লুললাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়াছি যখন তিনি অযু করিতেন 
'তখন কাপড়ের কিনারা হ্থারা মুখমণ্ডল মুছিয়া ফেলিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত মোননাজ বিন, জাবাল। _তিবষিজী 

অতিথি সেব। 
অতিথি সেব৷ একাটি অতি মহৎ গুণ | মানব সভ্যতায় ইহার স্বান অতি উচেচ। 

১। যেব্যক্ি আল্লাহ্ এবং আখিরাতে (পরকালে ) বিশ্বাস করে, সে 

যেন তাহার অতিথিকে সন্মান করে, (সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে দুঃখ- 
কষ্ট না দেয়, সে যেন তাহার সহিত সংকথা বলে অথব৷ নীরব থাকে এবং 

'আত্বীয়তার বন্ধন রক্ষা] করে )। 
বর্ণনায় £ হযবত আবূ ছোরারর!। - বোখাবী, মোসলেম 

২। যে ব্যক্তি আল্লাহ. এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তাহার 

'অতিথির সম্মান করে। একদিন একরাত্রি অতিথি সৎকার অবশ্য কর্তব্য 

এবং তিন দিন পর্যস্ত এবং তাহার পরেও থাকিলে উহা দানকর্ধি বলিয়া 

গাণ্য হইবে । অন্ুবিধা করিয়া অতিথির অবস্থান হালাল ব! বৈধ নহে। 
বরনায় £ হযরত আব শোবাইহ্ । --বোখারী। সোসনেম 

৩। মুমিন ঈমান-্টাতে. রজ্ভু বারা আবদ্ধ ঘোড়ার মত। ঘোড়া 
ধুরিয়া ফিরিয়া ইহার খুঁটায় প্রত্যাবর্তন করে। মুমিনও এদিক-সেদিক 

'গিয়াও ঈদানে প্রত্যাবর্তন করে। কাজেই ধানিক লোকদিগকে তোমরা 
খাদ্য দাও এবং মুষিনদের উপকার কর। 

বর্ণনার £ হযরত ন্জাধু সাঈদ । স্যাইছাকী 



অতিথি পেব। উ৩ 

৪1 ছুরি উটের গোশবুতের নিকট যেমন ত্রুত, যে ধরে খাদ্য গ্রহণ 
করা হয়, তাহার নিকট বঙ্গল আগমন তাহা অপেক্ষা ক্রত। ৃ 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস । --ইবনে মাষাহ্, 

৫। কোন মুসলমান কোন এক সম্পৃদায়ের অতিথি হইয়৷ যদি সে 
নিরাশ হইয়া ভোরে গাত্রোথান করে, তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক 
মুসলমানের কর্তব্য । এমন কি তাহাদের দুর্ব্যবহারের শাস্তি হিসাবে তাহাদের 
কতক মাল ও খাদ্যশস্য আদায় কর! যায়। 

বর্ণনায় : হযরত মেকদাম। , ---আব দাউদ 

৬। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনি আমাদিগকে পাঠান কিন্তু 
আমর! এমন কওমের (জাতির) কাছে যাই যাহার৷ আমাদিগকে অভ্যর্থনা 
করেনা। আপনার মত কি? তিনি বলিলেন : তোমরা কোন কওমের 
নিকট গমন করিলে যদি তাহারা অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
দেয়, তাহ৷ গ্রহণ করিও। যদি অতিথির প্রাপ্য না দেয়, তাহাদের নিকট 
হইতে উহা (জোর করিয়1) আদায় কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওকাবাহ। -বোখাবী, মোসলেম 

৭| আমার পিত! জিজ্ঞাস! করিয়ছিলেন £ আমি যদি কোন লোকের 
নিকট যাই এবং সে আমাকে অভ্যর্থনা বা অতিথি সেবা না করে এবং 

পরে সে যদি আমার নিকট আসে, আমি কি তাহাকে অভ্র্থনা বা অতিথি 

সেবা করিব? তিনি বলিলেন : তাহার অভ্যর্থনা করিবে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু আহ্ওয়াজ । --তিরনিজী 

৮। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত হযরত আবু বকর ও উমরের পথে সাক্ষাৎ 
হইল। তিনিভিজ্ঞাস। করিলেন £ এই সময় গৃহ হইতে কিসে তোমাদিগকে 
বাহির করিল ? তাহারা বলিলেন £ ক্ষুধা | তিনি বলিলেন £ যাহার হাতে আমার 
প্রাণ তাঁহার শপথ, আমাকেও উহাই বাহিরে আনিয়াছে। তোমরা চল। 
তাহার সহিত এক আনসারীর গৃহে পে ছিলেন। কিন্ত সে গৃহে ছিলনা। 
তাহার স্ত্রী হযরত (দঃ)-কে দেখিয়৷ বলিল : মারহাবা!, আস্ুন। এ ব্যজি। 



৯৪ হাদীসে বসূল 

পাঁনি সহ গৃহে ফিরিয়া হযরত (দঃ) ও তাঁহার সঙ্গীহ্বয়কে দেখিয়া বলিল £ 
সকল প্রশংস। আল্লাহর! অধিক সন্মানিত অতিথি আমার জন্য আঁর কেহ 
নাই। সে গিয়া শুষক এবং তাজ! খেজুব আনিযা বলিল £ ইহা তক্ষণ ককন। 
সে একটি ছুরিও দিল। হযরত একটি দগ্ধবতী ছাগী জবেহ করিতে 
বলিলেন। সে ভ্ববেহ করিল। তাহারা গোণৃত ও খেজব খাইলেন এবং একে 
অপরকে দেখিতেছিলেন। হযরত (দঃ) পাথীগ্বয়কে বলিলেন £ ধাহার হাতে 
আমার জীবন তাঁহার শপথ, নিশ্চয়ই কিয়ামতে এই নিযামত সম্বন্চে জিজ্ঞাসা 

করা হইবে। ক্ষুধা তোমাদিগকে গৃহ হইতে, বাহির কবিয়াছে। কিন্তু এই 
নিয়ামত না পাওয়া পর্যস্ত প্রত্যাবর্তন কর নাই। 

বর্ণনায় ; হযবত আবু হোবাযবা 1 মোসলেম 

৯| সাহাবীগণ বলিলেন : আমব৷ তক্ষণ করিয়াছি, কিন্ত তৃপ্ত হই নাই। 
হযরত (দ:) বলিলেন; বোধ হয় তোমব! পৃথক পৃথক আহার করিয়াছ। 
তীহারা বলিলেন £ হী । তিনি বলিলেন ; একত্রে আহার কর এবং আল্লাহ্র 
নাম স্মরণ কর, বরকত (প্রাচুর্য) পাইবে । ৃ 

বর্ণনায় ; হযবত ওয়াহশী | আৰু দাউদ 

১০। দস্তরখান৷ তুলিবার পূর্বে কেহ যেন দণ্ডায়মান না হয়। খাদ্যে 
তৃপ্ত হইলেও সকলের খাওয়া শেষ না৷ হইলে কেহ যেন হাত না তোলে 
এবং ওজর-আপত্তি করিবে । অন্যথায় সঙ্গীগণ লজ্জ! পাইতে পারে। কেন-না, 
কাহারও আরও খাদোর প্রয়োজন থাকিতে পারে । 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমর | ইবনে মাযাহ্ 

১১। কিছু খাদ্য আন! হইলে 1তাঁন আমাদের সাধনে রাখিলেন। 
আমারে খাওয়ার ইচ্ছা! নাই জানাইলে হযরত (দঃ) বলিলেন : ক্ষধা এবং 
মিথ্যা ফাধাকে একব্র করিও না । 

বর্ণনায় £ এবিদ বিনৃতে আসমাযা | --ইবনে মাযাহ্ 



অনিষ্টকর প্রাণী 

প্রাণী সম্বন্ধে ইসলামে সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাদিগকে অবথ কষ্ট দিতে নাই। 
ক্ষেত্র বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইবে । অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর 

প্রাণী হত্যা করায় কোন অপরাধ নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদিগকে 

হত্যা করায় সওয়াব (পুণ্য) হয়। সর্প, বিচছু, ব্যাঘ, সিংহ ও কযেক 
ধরনের কৃকৃর হত্যা করার অনুমতি রহিয়াছে। 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; সর্প মারিয়া ফেল এবং এ সকল 
জন্তকে মার যাহার পিঠে ছইটি রেখা আছে ও মুণ্ডন করা লেজ আছে। 
ইছার৷ দৃর্টিশকি হাস করে এবং গর্ভপাত করে। 

বর্ণনায £$ হযবত ইবনে উমব। ৃ্ _বোধাবী, মোগলেম 

২। আমর! আবু সঈদ খুদৃরীর নিকটে গেলাম । হঠাৎ তাহার খাটের 
নীচে শব্দ শুনিতে পাইলাম, দেখিলাম একটি সাপ। মাবিতে উদ্যত হইলাম | 

তিনি নামাষ পড়িতেছিলেন, তাই বসিতে ইচ্গিত দিলেন । সালাম ফিরাইয়া 
একটি প্রকোষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন ঃ তুমি কি ইহা দেখ না? 
ইছাতে আমার একটি ছেলে থাকিত। তাহার সদ্য বিবাহ হইয়াছিল । আমর! 
রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত খন্দকের যুদ্ধে বাহির হইলাম । ছেলেটি যুদ্ধে 
যাওয়ার জন্য তাহার স্ত্রীর নিকট অর্ধ দিনের ছুটি চাহিল। সে এক দিনের 
ছুটি দিল এবং বলিল: বর্শা নইয়া, যাও, তোমার জন্য কোরায়জা- 
সম্পূদায়কে ভয় করি। ছেলেটি বাড়ী ফিরিয়া দেখে, স্ত্রী দই দৃয়ারের মধ্যে 
দাঁড়াইয়া আছে। ক্রোধে সে স্ত্রীকে আক্রমণ করার জন্য বর্শা সহ ছুটিয়া 
গেল। স্ত্রী বলিল £ বর্ণ আবদ্ধ করিয়া গৃহে দেখ, কিসে আমাকে ধর হইতে 
বাহির করিয়াছে । গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে : এক প্রকাও অজগর তাহার 
শয্যায় শুইয়া আছে। সে বশা লইয়া উহাকে আক্রমণ করিল এবং দয়ারের 
নিকটে মারা হইল, কিন্ত সাপ ছেলোটিকেও দংশন করিল। উভয়ের মধ্যে 
কে আগে মরিল জানা গেল না । আমরা হযরত (দঃ)-এর নিকটে ঘটন। 
উল্লেখ করিয়া বলিলাম : আল্লাহর নিকট দোঁয়৷ করুন, ছেলেটি যেন বাঁচিয়া 
উঠে। তিনি বলিলেন £ তোমাদের বন্ধুর অন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই 



৯৬ হাদীসে রসূল 

এই সকল গৃহে যাতায়াতকারী। যখন তাহাদের দেখিতে পাও, তিন বার ধুলা 
নিক্ষেপ কর। উহা চলিয়। গেলে ভাল, নতুবা উহাকে মার। কেন-ন! উহ। 
কাফির (অবিশ্বাসী) তিনি বলিলেন £ যাও, তোমাদের বন্ধুকে কবর দাও। অন্য 
বর্ণনায় : মদীনাতে জিন আছে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে । তাহাদের 
কাহাকেও দেখিলে তিন দিন রাখ। ইহার পরেও দেখিলে সে শয়তান। 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ সায়েব | - মোসলেষ 

৩। বড় ইদুর মারিতে আদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন £ ইব্াহীমকে 
ইহ! ফঁক দিত। 

বর্ণনায় ঃ হযরত উদ্ম্ে শরীফ | বোখারী, মোললেস 

8| যে বড়ই'দূর এক-বারে মারে তাহার জন্য এক শত নেকী (পুণণ) 
লেখা হয়| দুই-বারে মারিলে কম নেকী ; তিন-বারে মারিলে আরও কম। 

বর্ণনায়  হযবত আব্, হোরায়র।। গু -মোসলেষ 

৫| নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে পিপীলিক। দংশন করিয়াছিল। 
তিনি পিপীলিক৷র স্বানটিকে দ্ধ করাইয়া দিলেন। আল্লাহতায়ালা অহী 
অবতীর্ণ করিলেন £ তোষাকে একটি পিপীলিকা দংশন করিয়াছে, সেই জন্য 
আল্লাহ্র প্রশংসাকারী উন্মতের মধ্যে একটি উন্নতকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে ? 

বর্ণনায় $ হযরত আব হোরায়ব। | - বোখারী, মোসলেম 

৬। যখন ঘরে সাপ দেখ যায়, উহাকে মার। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূব রহমান । --তিরমিজী, আব. দাউদ 

৭| যে পর্যস্ত তাহাদের (সাপ সকলের) সহিত যুদ্ধ করিতেছি, সে পর্বস্ত 
তাহাদের সহিত শান্তি নাই। তাহাদের কাহাকেও ভয়ে যে ছাড়িয়। দেয় সে 

আমাদের দলভুক্ত নহে। 
বর্ণনায় ৫ হযবত আবু ছোবায়রা । - আব দাউদ 

৮। সমস্ত সাপ মার। যে উহার দংশনকে ভয় করে সে আমার দলতুক্ত 
নহে। 

বর্ণনায় $ হবরত ইব্নে মযৃউদ | --আবু দাউগ, নেসাযী 



অনিষ্টকর প্রাণী ৭ 

৯1 বূপার লাঠির মত সাদা বর্ণের জি নব্যতীত সমস্ত সাঁপই মারিয। 
ফেল। 

বর্ণনায়: হযরত ইবনে আব্বাস । --আৰ্ দাউদ 

, ১০। চারি প্রকার প্রাণীকে মাবিয়া ফেলিতে নিষেধ কবিয়াছেন, 
পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, ছদছদ এবং চড্ই পাখী। 

বর্ণনা ; হযবত ইবনে আব্বাস । - আব, দাউদ 

১১। ভ্রমর্ণ, শিকার ও কৃষি কার্ষের কর ব্যতীত যে অন্য কুকুর পোঁষে 
তাহার পবস্কাব হইতে বোজ এক কিবাত (এক দেবহামের চারি-ভাগেৰ 
একভাগ) কর্তন কর! হয়। 

বর্ণনায : হববত আব, হোবাযব! | -__বৌখাবী, মোসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) কৃকুর বধ করিতে নির্দেশ দিযাছেন। একটি স্ত্রীলোক 
ষরুভূমি হইতে একটি কুকুব নিষা আসিতেছিল। কুকুবটি হত্যা করিতে 
চাহিলে তিনি নিষেধ কবিয়া বলিলেন £ চক্ষতে দুই দাগ বিশিষ্ট কালো 

বর্ণের কৃকুব মাবিযা ফেল, কেন-ন৷ ইহা৷ শযতান। 
বর্ণনাষ : হযবত জাবের | - যোসলেয 

১৩। মোবগকে তিবস্কাব করিও না৷, ইহা নামাষেব জন্য জাগ্রত করে। 
বর্ণনা £ হযবত স্বীযেদ বিন্ খালেদ । _ আব দাউদ 

১৪। যখন মোরগের ডাক শোন, আল্লাহব নিকট ক্ষমা চাঁও, সে 
ফিরেশতা। (ম্বগীয দূত) দেখিয়াছে। যখন গাধার ভাক শোন, অভিশপ্ত 
শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্য প্রার্থনা কর, সে শয়তান দেখিযাছে। 

বর্ণনা ঃ হযরত আবূ, হোবায়বা । -__বোখাবী, যোসলেষ 

১৫ | আমরা যম্যয্ কপের সব পানি তুলিয়া ফেলিতে চাই কারণ, 
ইহাতে জিন বা ছোট ছোট সর্প আছে। রসূলুল্লাহ্ (ে:) বলিলেন : উহাদিগকে 
সারিয়া ফেল। 

ধর্ণনাম : হযবত আবসি। _-আব্ দাউদ 

খিস্প্দি 



৯৮ হাদীসে রসূগ 

2৬1 শিকারী কুকুর, মেষেব (পাহারাব) ককৃর ও বমণের কুকুর 
ব্যতীত অন্যান্য কৃকুর মাবিবাব জন্য বসূলুল্লাহ্ (দ) আদেশ দিয়ান্ছেন। 

বর্ণনায় : হবরত ইধনে উ্য়। বোখারী, মোধলেস 

১৭। যে ভ্রমণ বা শিকার ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, দৈনিক 
দই ফিরাত তাহাব পুরস্কার হইতে হাস করা হয় । রি 

বর্ণনায় ; ছষরত ইবনে উর | --বোখারী, মোগলেম 

১৮। বদি কৃকৃব উন্বত সমুহের মধ্যে একটি উন্মত না হইত, তবে 
নিশ্চয়ই আমি উহাদের সকলকেই হত্যা কবার আদেশ দিভাম। উহাদের 
ভিতব কালো বণেব কৃকৃব মাবিয়া ফেন। 

বর্ণনায় ; হষবত আবদৃল্লাহ বিন্ যোগাফ্ফাঁল | -_ আবু দাউদ 

১৯। প্রাণীদেব পরস্পরের ভিতৰ লড়াই দিতে বসূলুল্লাহ্ (দ:) নিষেধ 
কৰিয়াছেন। 

বর্গনার £ হযরত ইবনে আব্বাস | তিরমিজী 

অনাবার্দী জঙ্গি 

ইসলামী মতে 'যে অনাবাদী অমির মানিক নাই তাহার 'নালিক এ ব্যজি, 
যে পরিশখম হ্বাবা উহা আবাদ করে। প্রকৃত সালিক ব্যতীত কেছই তাহাকে 
উৎধাত করিতে পাবে না । 

১1 রঙ্লুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন : যে ব্যক্তি এমন জনি আবাদ করে 
বাহার মালিক নাই, উহা তাহারই প্রাপ্য | হবরত উনর তাঁহার শাসনকানে 



অনার্দী জমি ৯৬ 

৩। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ব্যতীত আর কাহারও জন্য “রক্ষিত 
চারণ-ভুমি নাই। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস । স্যোখারী 

8। যে ব্যন্ধি'বেড়াব হ্বারা যতটুকু অনাধাদী জমি যেরাও করে উছ। 
তাহারই প্রাপ্য । 

বর্ণনাম্ন £ হযবত সাষেবাহ্ | 

অপবিত্রত৷ দূর করা 

ধ্যবহারিক বাসন-পত্র ও জামা-কাপড় কোন কারণে অপবিত্র হইলে 
উহ! মুছিষা বা ধৌত করিয়া পৰিত্র করিবার বিধান 'আছে। 

১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও পাত্রে কুকুর পান 
করিলে, সে যেন উহা সাত বার ধৌত করিয়া লয়। অন্য বর্ণনায় : খন 
তোমাদের পাত্র কুকুরে চাটে, উহ সাত ৰার ধৌত কর। মাটি স্থার৷ (মাজিয়া) 
ধৌত করাই উত্তম। 

বর্ণনায় £ হববত আব্, হোবায়ব। | --বোখারী, সোসলেষ 

* ২। যখন তোমাদেব কেহ তাহার জুতা ছারা অপবিত্র জিনিস মাড়ীয়, 
মাটিই তাহ! পবিত্ত করে। 

বর্ণনায় : হযবত আব. হোরায়র। | -আঁবু দাউদ, ইবনে মাধাহ 

৩। একদা এক বেদুইন দড়াইল এবং মসজিদে প্রশ্নাব করিয়া দিল। 
লোকে তাহাকে দিরিয়। ধরিল। রসূলুষ্লাহ (দঃ) বলিলেন ; উহাকে ছাড়িয়া 
দাও এবং প্রসাৰের উপর এক বান্ুতি পানি ঢালিয়! দাঁও। তোমরা আরাম. 
দায়করপপে প্রেরিত হইয়াছ, কষ্টদারকন্ধপে নহে। 

ব্পনায় : হযরত আবূ. হোবায়রা | বোখারী 

৪1 একদা এক বেদুইন আসিয়া সসজিদে দীঁড়াইয়। প্রশ্লাব করিতে 
লাগিল। সাহাবীগণ বলিয়া উঠিল £ রাখ! রাখ |! হযরত (দ:) বলিলেন: বন্ধ 
ধরিও না, তাহাকে (পরস্লা) করিতে দাও । সে প্রপ্রাৰ শেষ করিবে তাহাকে 



১০০ হাদীসে রসূত 

ডাকিলেন এবং বলিলেন £ দেখ, এই সকল মসজিদ এইরাপ প্রা ও 
অপবিত্র কাজের জন্য উপযুজ নহে। ইহা শুধু আল্লাহ্র যিকির, নামায ও 
কুরআন পাঠের জন্য | অত:পর একজনকে আদেশ দিলেন, সে এক বালতি 

পাঁনি আনিল এবং উহার উপর ঢালিধা দিল । 
বর্ণনায় £ হযরত আনাগ । --"বাখাবী, মোসলেম 

| এক ক্ত্রীলোক জিন্তাসা করিল: আমাদের মধ্যে কাহারও কাপড়ে 
যদি হায়েষের (ধতুর) রক্ত লাগে তখন সেকি করিবে? বস্লুজাহ, (দ:) 
বলিলেন; তোমাদের কাহারও কাপড়ে যদি হায়েষের রক্ত লাগে তখর সে 
যেন উহাকে হাত ছ্বারা খুব মর্দন করে অতঃপর ব্রমে ক্রমে পানি চালিষ। 
দিয়া ধৌত করে, তৎপর উহাতে নামায পড়ে। 

বর্ণনায় £ হযরত আসম। বিনতে আবূ বকব। _-বোথাবী, যোসলেম 

৬। হযরত আয়েশাকে শুক্র (মণি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহ। 
কাপড়ে লাগে । তিনি বলিলেন; আম্মি উহা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাপড় 
হইতে ধুইয়! ফেলিতাম । তৎপব তিনি নামাষের জন্য বাহির হইতেন অথচ 
ধোয়ার চিহ্ন কাপড়ে থাকিত। 

বর্থনায ; হযবত সোলাযমান বিন্ ইয়ালাব। _ বোখাবী, মোসলেম 

৭1 হযরত আয়েশা বলিয়াছেন: আমি রস্লুললীহ (দঃ)-এব কাপড় 
হইতে শুক্র খুচরাইয়৷ ফেলিতাম | অতঃপর উহাতে নামায পড়িতেন। 

বর্ণনাষ £ হযবত আস্ওয়াদ ও হায়্মাম। - মোসলেম 

৮1 একবার একটি ছোট শিশু যে এখনও খাদ্য খাওয়া শুরু করে নাই 

গাস্লুলাহ (দঃ) তাহাকে কোলে লইলে সে প্রশ্নাব করিল। পানি আনাইয়া। 
উহাতে ঢালিয়! দিলেন কিস্তু ধুইলেন না। 

বর্ণনায় হখরত উন্বে কাইস। "বোখারী, মেপিলেষ 

&। যখন কাঁচা চামড়া দেবাগত কক্স! (পাকা বরা) হয়, তখন উহা 
দিশাগ পাক হইয়া যায় । 

খায় ও হবরড় খ্াববাস। ৃ সমোলপেষ 



অপবিরেতা দূর কণা ১০১ 

১০। আমার খালার বাঁদীকে একটি ভেড়া দান করা হইলে উহা মার। 
যায়। রূস্লুল্লাহ, (দ:) বলিলেন : ফেন উহার চামড়া লইলে না এবং পাক। 
কবিয়া উহ। দ্বারা উপকার গ্রহণ করিলে না! ? তাঁহারা বলিল : ইহ। মৃত। তিনি 
বলিলেন : ইহা খাওয়াই হারাম। , 

বর্ণনায় ; হযরত আব্বাস। --বোথাবী, মোসলেম 

১১। একদা শিশু হযরত হোসেন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ক্রোড়ে প্রশ্নাব 

করিয়া দিলে আমি বলিলাম : অন্য কাপড় পরিধান করুন, আঁপনার কাপড়টা 
ধুইবার জনা দিন। তিনি বলিলেন : মেয়েব প্রস্নাব ধুইতে হয়, ছেলের 
প্রযাবে পানি ঢালিলেই ঢলে । 

বর্ণনায ঃ হযবত লোবাধাহ্ | --আহমদ, আধু দাউদ ও ইবনে সাবাহ্ 

১২। জনৈক মহিলা জিজ্ঞাস করিল : আমি লম্বা কাপড় পরিয়া 

অপরিঘকার স্থানে চলাফেবা কবি । তিনি বলিলেন : পরের পাক জায়গার 
মাটি উহ! পবিত্র করিযা দিবে । 

বর্ণনায় : হযবত উন্বে সালমাহ | _তিবমিভী, আবু দাউদ 

১৩। হিংগ পশুৰ চামড়। পরিধান কবিতে এবং উহার উপর বলিতে 
নিষেধ কবিয়াছেন। 

বর্ণনা: হযবত মেকদাদ। '--আবু দাউদ, নেপায়ী 

১৪! একাটি মশক লটকানো আছে দেখিয়া তিনি পানি চাছিলেন। 

তাহার! বলিল : ইহা মড়ার চামড়ার মশক | তিনি বলিলেন : পাকা করাই 
হইল উহার পবিত্রতাকারী | 

দব্ণনায়; হযরত সালমহ | আহমদ, আবু দাউদ 

১৫1 বষক্কা ও মদীনার মধ্যবতাঁ কুকুর, গর্দভ ইত্যাদির ব্যবহৃত কপ- 
গুলির পানি স্বারা অযূ কর! বস্বদ্ধে জিজ্ঞাসা কবিলে, তিনি বলিলেন ; উহাদের 
পেটে যাহা গিয়াছে, তাহাই উহাদের জন্য এবং উহার খাহ] অপরিষকার 

করিয়াছে তদ্দারা আমরা অধু করিতে পারি ) ৰ 
বর্ণনায় ; হযরত আবু. সঈদ খ'দরী। ইবনে দাবা 



অপবিজ অবস্থায় কি কি বৈধ 

১। আমি অপবিত্র থাকা অবস্থা তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং 

আমি তীহার সহিত চলিতে ছিলাম । তিনি বসিলে, আমি ধীরে ধীরে লরিয়। 
পড়িলাম। গোসল কৰিয়। ফিরিয়া গেলে তিনি প্র*্] করিলেন £ কোথায় ছিলে ? 
ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন : সোবৃছানাল্লাহ্,! মুমিন অপবিত্র হয় না। 
অন্য ধণনায় £ জামি বলিলাম £ অপবিত্র অবস্থায় আপনার সহিত বসিতে 
ইচ্ছা ছিল ন1। 

বর্ণনায় ; হযরত আবু হোবায়রা। *-বোখারী, মোসলেন 

“ই। হযরত উমর রাত্রিতে অপবিত্র হইয়াছেন বলিয়া জানাইলে 

রসূঝুলাহ্ (ৰ:) বলিলেন : অধু কর, তোমাব পুবষাঙ্গ ধৌত করিযা নিদ্রা যাও। 

ঘর্ণনায় ১ রত ইবনে উনৰ। -যোখারী, মোপলেম 

৩। খাতুম্বতী ত্ত্রীলোক এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুবআনেব কিছুই পড়িতে 
পানে না। 

ধর্ণনায়ঃ হুষবত আয়েশ! । _-ভিবমিজী 

৪1 রসুলুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র অবস্থায় যদি তিনি খাইতে বা ধুমাইতে 
ইচ্ছা! করিতেন, তবে তিনি নামাযের অযুব ন্যায অযু কবিতেন। 

ধর্ণনায় £ হযরত আয়েশ! । -বোখাবী, যোসলেন 

&| তিনি অপবিব্রতা হইতে গোসশ কবিয়া আমায় গোসলের পূর্বে 
'জাম!র সহিত একত্রে শয়ন করিতেন। 

ধর্ণনার ? হযরত আয়েশ | স্প্টবনে বাধাহ, ভিরনিজী 

৬। তিনি বলিয়াছেন £ বদৃজিদের বিপরীত দিকে বাসগুহের দরজা 
ঝাঙিবে, কেনননা খতুবতী বা ০০ 
রাখি শাই। 

দ্নায় ; হযরত আমোশী স্প্জাযু দি 



গবিরে অনগ্থায় কি কি বৈ 0১ 

৭। তোমাদের কেহ যদি স্ত্রী সহবাস করিয়া পুনঃ উহা করিতে ইচ্ছা 
করে, সেষেন উভয় সহবাসের সধ্যবতীদ্গসয় অধু কবে। 
বর্ণনায় ; হযরত আবু সঈপ খৃদূরী। -যৌসলেন 

৮। রসূলুল্লাহ (দ:) তাহার ত্ত্রীগর্ণের সহিত সঙ্গম কবিষ!৷ এক গোসল 
1 

বর্ণনায়: হযরত জানাস | - মোঁনলেষ 

৯। রঙুলুল্লাহ (দ:)-এব এক স্ত্রী গোসল কবিলেন, অবশিষ্ট পানি 
দ্বারা হযরত (দঃ) অযু করিতে চাছিলে তিনি বলিবেন : আমি অপবিত্র 
ছিলাম । হযরত বলিলেন : পানি অপবিত্র হয় ন। 

বর্ণনায়: হষরত ইবনে আববাস । -ডিবমিজী, ইবনে মাধাহ্ 

১০। বসূলুল্লাহ (দঃ) পায়খানা হইতে বাহিব হইযা ঝ্বআন পাঠ করিয়া 
শুনাইলেন এবং আমাদেব সহিত গোশ্ত ভক্ষণ কবিলেন। অপবিভ্রতা ব্যতীত ' 
তাহাকে কবআন হইতে বিবত রাখিতে পারিত না | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী | "আবু দাউদ, নেসায়ী 

১১। যে বে ছবি, কৃকুব অথবা অপবিত্র লোক থাকে, সে ঘরে 
ফিরেশ্ত। প্রবেশ কৰে না। 

ধর্ণনাব ; হষবত আলী । --আবু দাউদ, নেসারী 

১২। তিনব্যক্তিব নিকট ফিবেশ্তা আলে না--(১) কাফিবেব মৃত দেহ; 
(২) “খালুক' (জাফরান প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তত সুগঞ্জি দ্রব্য) ব্যবহারকারী ও 
(৩) অপবিত্র ব্যক্তি (অযু ব্যতীত)। ] 

বপনায় : হযরত আত্মার । --আহু দাউ 

১৩৭ আমব বির্ হাজমের নিকট পত্রে রসুলুল্লাহ (দ:) লিখিয়াছেন।, 
পধির্র লোক ব্যতীত ফেছ কুরআন স্পর্শ করিবে না। ৮ 

ধর্খনায় 2 হযরত আবদ্ঘাহ। স্পিড 



১০৪ হাদীসে ব্ধ্ব 

১৪। রস্লুল্লাহ (দ:) পায়খানা বা প্রশ্নাব ত্যাগ করিয়া বাহিরে আপিলে 
এক ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম করিল কিন্ত তিনি উত্তর দিলেন মা বরং তিনি 
দেওয়ালের উপব সজোরে হস্তদ্বয বাখিয়৷ উহ; দ্বারা মুখমণ্ডল মোসেহ. করিলেন, 
পুনরায় দেওযালে হাত মারিয়] দৃই হস্ত মোসেহ (তাযাম্মাম) করিলেন । অতঃপর 
তিনি সালামেব উত্তব দিলেন এবং বলিলেন £ আমি পবিত্র ছিলাম না তাই 
সালামের উত্তর দিতে পাবিতেছিলাম না । 

বর্ণনায  হষবত নাফে। - আবু দউিদ 

১৫। বসূলুল্লাহ (দ) প্রশ্নাব কবিতে থাকাকালীন সে আমিযা সালাম 
কবিল | কিন্তু তিনি সালামেব জবাব দিলেন না যতক্ষণ না তিনি অধু 
করিযা। লইলেন এবং বলিলেন £ অযু ব্যতীত আমি আল্লাহব নাম লইতে ইচ্ছা। 
ধা পছন্দ করি নাই | ৃ 

বর্ণনায় : হযবত মোহাজেব বিন্ কনফুজ। - আব. দাউদ 

১৬। ইবনে আব্বাস অপবিত্রতা হইতে গোসল কবিতেন। তিনি ডান হাত 
দিয়! বাম হাতে সাত বার পানি ঢালিতেন, অতঃপব গুপ্তঅঙ্গ ধৌত কবিতেন। 
একবার তিনি ভুলিযা গিয়া কত বাব, ধৌত কবিয়াছেন আমাকে জিজ্ঞাস। 

করিলে, আমি বলিলাম £ তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন £ 

ভুমি কেন জান না? অত:ঃপব নাষাযেব অযুব ন্যাষ অযু কবিয়! শরীরে পানি 
ঢালিলেন এবং বলিলেন £ রসূলল্লাহ্ (দঃ) এইভাবে পবিত্র হইতেন। 

বর্ণনায় ১ হযরত শো"বাহ। - আবু দাউদ 

১৭। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) এক রাত্রে মকল শ্ত্রীব নিকট গমন করেন এবং 
অমুক অমুকেব নিকট গমনের পবে গোসল কবিলেন। আমি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম : সর্বশেষে একবাব আপনি গোসল কবিলেন না কেন £ 
তিনি বলিলেন £ ইহাই অধিকতব পবিত্র, আনন্দদাষক ও উত্তম পরিচ্ছনুতা । 

বর্ণনায় £ হযবত আবু রাফে | --আহমদ, আবু দাউদ 

১৮। যে কোন স্ত্রীলোকের অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অন্য, ব্যক্তিকে 
গ্ধু করিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) লিষেধ করিয়াছে ন। 

বর্থমার £ হযরত হাকাম | আবু দাগ, ইবনে মানাহ্ 



(পবিজ্ঞ অবস্থায় কি কি বৈষ ১০৬ 

১৯। হযবত আবু হোবাযরাব শ্যায চাবি বৎসব বসুলুল্লাহ (দ:)-এর সজে 

ছিলেন এমন ব্যক্তি বলিলেন ; কোন পুকষেব অবশিষ্ট পানি ছ্াবা কোৰ স্ত্ী- 

লোকেব অথবা কোন স্ত্রীলোকেব অবশিষ্ট পানি দ্বাবা কোন পুকষেব গোসল 

কব বস্লুল্লাহ্ (দ:) নিষেধ কবিযাছেন। 
বণনায £ হযবত হুমাইদ | - আব দাউদ, নেসায়ী 

অভিসম্পাত (শতিশাপ) 

'অভিশাপ দেওয়া হাবাম। মিখ্যা অভিসম্পাতকাবী নিজেকেই অভিসম্পাত 

কবিষ। থাকে । চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, বাযু, প্রাণী, সম্তান-সম্ভতি ইত্যাদিকে অভি- 

সম্পাত কব! হাবাম বা অবৈধ । 

১। বিশ্বাসী বড় অভিশাপকাবী নহে বা বিশ্বাসীব অতিশাপকারী 

হওয। উচিত নহে । 
বর্ণনায় ঃ হযবত ইবনে উমব | --তিবমিজী 

২। এক ব্যক্তিব চাদব বামু উডাইযা নিযাছিল। এ ব্যক্তি বায়ুকে 

অভিশাপ দিযাছিল। হযবত (দ') বলিলেন : বা্ক়ে অভিশাপ দিও না, 

যেহেতু ইহাকে আদেশ কৰা হইযাঁছে। যেব্যক্তিকোন কিছুকে অভিশাপ 

দে, সে যদি উহাব জন্য দাষীনা হয তখন উহা অভিশাপকাবীব প্রতি 

-ফিবিষা আসে । 
বর্ণনাষ £ হযবত ইবনে আব্কাস। -তিবমিজী, তাৰ দাউদ 

৩। যখন কোন লোক কোন কিছুকে অভিশাপ দেব, উহা! আকাশে 

উত্থিত হয। আঁকাশেব দবজা! সকল উহাব জন্য বন্ধ হয, হলে উহা পৃথিবীতে 

নামি আসে । এখাঁনেও উহাব জন্য সকল পথ বন্ধ হষ। অতঃপব উহা 

দক্ষিণ ও বাম পার্শে দৃষ্টিপাত কবে । উহা! যখন কোন আশৃয না পাষ, বাহাকে 

অভিশাপ দেওধা হইযাছে তাহাব নিকট যাঁষ। সেষদি উহার উপযুক্ত হয় 

ব্তাহাঁধ উপব পতিত হয়। অন্যথাষ অভিশাঁপকাবীব উপবেই পতিত হয়। 

ঘর্ণনায় $ হযবত আব্, দাবদা।। _ন্দাব্ উপ 



১০৬ হার্দীনে রসূল 
৫ 

৪1 একদ! হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাব দাসকে অভিশাপ দিতেছিলেন 
হযরত এ পথে যাইতেছিলেন। তিনি হযবত আবু বকরেব দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন : কাবা প্রভুব শপথ! অভিশাপকাবীগণ এবং সত্যবাদীগণ একক্র; 
হইতে পাবে না। 

বর্ণনাষ : হযনত আঁষেশা | __বাইহাকী 

৫&। সত্যবাদী কখনও অভিশাপকাকী হইতে পাবে না । 
বর্ণণায £ হসনত আৰু হোব।যবা । --মেপলেক 

অলঙ্কার 

ইসলামে স্ত্রীলোকদেব জনা অলঙ্কাব ব্যবহার খালার নিন্ম বা বাবস্থ: 

আছে | প্নাযল জন্য অনঙ্কাব হিগাবে ব্যবহার বপান কোন বগ্ছাই নাই। 

সীলমোহবেব জন্য পক্ষ একাটি আট মাত্র বাবহাব ল্পিতে পাবে । 
১। নসূল্নাহ্ (দ) ন্দশ্রেণ এবাদি গোহল লই ছিলেল । ভিশি দক্ষিণ 

সি চপ ৬ পিসি পদ ০০ 
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মোহন গা বাতলে, ভাতে এত 

তিনি বাণাচছছিন মা মেছবের সননপ ণেন কহ মোহন এইড ন। 
কলে। তিন উদার নাশটি কৰতাত বে 

ন৭*থ £ হযখত ইবণে উদব। - বোখাবী, মোসলেম 

২। মিশনেন স্াশান বেশম নিমিত বন, বাঁকবাঁ? চিত বেশমী বশত 

স্বণেব আধা এব” কবে কুবআন প'ঠ হনবত (দ.) নিষেব কবিবাছেন। 
বর্“'ধ হযনতআলী। --যোসলেম 

৩। বসূলুল্বাহ্ (দঃ) আমাকে মধ্যম ও তৎপনবতাঁ অঙ্গলিতে আংটি 
ধ্যবহার কবিতে বলিষাছেন। 

বর্ণনায় £ হযনত আনা। মোসলেম 



অলঙ্কার . ১০৭ 

৪। একখণ্ড রেশসী বস্ত্র ডান হাতে এবং একখণ্ড স্বর্ণ বাম হাতে 
ধরিয়া বলিলেন £ এই দুইটি জিনিস আমার উন্নতের জন্য হারান | | 

বর্ণনায় : হযরত আলী । _-আহমদ, আব্ দাউদ 

৫। এক ব্যাক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখিয়া উহা! খুলিয়া দূরে 
নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন : তোমাদের একজন দোষখের নিকটবর্তী 
হইয়াছিল, কারণ সে হস্তে ইহা পরিয়া ছিল। হযরত চলিয়া গেলে লৌকটিকে 
বলা হইল £ আংটি উঠাইয়া লও এবং উহ দ্বারা মুনাফা কর | সে বলিল £ 
আল্লাহর শপথ! তাহা হইবে না। হৰরত ইহ] ফেলিয়। দিয়াছেন, আমি ইহা 

গ্রহণ করিব না । | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূল্লাহ্ বিন্ আব্বাস | _ষোসলেস 

৬। হযরত (দ:) দক্ষিণ হস্তে একটি রৌপ্যের সোহর পরিধান করিয়া 

ছিলেন। উহা হাবসী দেশের কারুকার্য খচিত ছিল । অক্কিত অংশটি হাতের্ 
তালুর দিকে ছিল। 

বর্ণলায় : হযরত আন|স। - বোখারী 

৭। পারসা, রোষ ও আবিসিনিয়ার অধিপতিদের পত্র দিলেন । যোহর 
বাতাত ভাহরা পত্র গ্রহণ করিবে না বলা হইলে, একটি মোহর প্রস্তত 

করাইরাছিলেন। উহার পার্খদেশ রৌপ্য শিমিত চিল এবং “মোহান্রদ আলহির 
রগুল' অঙ্কিত ছিল। অন্য বর্ণনায় £ মোহরটির তিনটি পঞ্ুক্তি ছিল । এক 
পর়্ভ্তিতে 'মোহাম্মদ' এক পডুক্তিতে 'রসল' ও এক পুক্তিতে “আল্লাহ্ ছিল 

বণণায়ঃ হষরত আনাস। সমোঘলেম, বোখাবী 

৮ রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর মোহরটি রৌপা নিমিত ছিল, উহার লাইনও 
রৌপ্যের ছিল। ৃ 

বর্ণনায় ; হযরত আনাস। _বোখতী 

৯। হযরত আনাস স্বীয় বাম হাতের তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া 

বলিলেন £ রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর মোহর এই হাতে ছিল। র 
বর্ণনায় : হযরত আনাস । ্মোসলেক 



১০৮ হাদীসে রসূল 
ঠা 

১০। রসূলল্লাহ্ (দঃ) ডান হাতে মোহর ব্যবহাব করিতেন। 
বর্ণনায় £হ হযবত আবদ্লীহু বিন জাঁফব। ইবনে মাযাহ্ 

১১। রসূলুলাহ্ (েঃ) বায হাতে মোহর পরিতেন । 
বর্ণনায ও হযবত ইবনে উব। - আব দাউদ 

১২। পিতলের আগুট পরিহিত এক ব্যক্তিকে বলিলেন : তোমা হইতে 
পুতুলের গন্ধ পাইতেচি কেন? সে তৎক্ষণাৎ উহা দূরে নিক্ষেপ করিল । 

অতঃপর সে লোহার আংটি সহ তীহাব নিকট গেলে তিনি বলিলেন ; দোযখী- 
দেন অলঙ্কারে তোমাকে সভ্ভিত দেখিতেছি কেন? সে উহাও দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাবে কোন জিনিসের আংটি ব্যবহার করিব? তিনি 
বলিলেন £ রৌপ্য নিমিত জাংট কিন্তু তত ভারী কবিও না । 

বর্ণনায় £ হযবত বোরায়দাহ | _তিরমিজী, আৰ দাউদ, নেসায়ী 

১৩। হযরত দশটি অভ্যাস পছন্দ করিতেন না--(১) স্ুফ্রা বা খলুক, 

(২) পন্ধ কেশ উঠান, (৩) পাজামা দীব করা, (8) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, 

€৫) বথাস্থান ব্যতীত শৌন্দর্য প্রকাশ করা, (৬) তাস খেলা, (৭) সুরা 
ফারাক ও নলীযু ন্যতীতি অন্য স্বাব দ্বারা মন্ত্র পড়া, (৮) তাবিদ বাঁধিয়া 
রাখা, (১৯) বখাস্থান ব্যতীত বীর ধ্বংস করা, এবং (১০) শিশুর দগ্ধ পানের 

গল্র স্লম করা | 
বর্ণনায় £ হযলভ ইবনে মসউদ | _ আবু দাউ, নেসায়ী 

১৪ | একটি দাদী জোবায়েরের কন্যা সহ হযরত উমরের নিকট গেলে, 

হযরত উম তাহার পায়ের শন্ন-প্রদানকারী অলঙ্কার কাটিয়া ফেলিয়। 

বলেন 2 রপৃলত্রা্ (দ:) ললিবাছেন ২ প্রত্যেক খব্দ-প্রদানকারী অলক্কারের 

'ঙ্গে শয়তান আছে । 
বর্শনায £ হববত ইবনে জোবাযেন। --আৰূ দাউদ, নেসাফী 

১৫1 হযরত আয়েশার নিকট শব্দ-প্রদানকারী অলঙ্কার সহ একটি 

বয়স্ক! বালিক। আপিলে তিনি বলিলেন  অলঙ্কারগুলি না কাটিয়া উহাকে 



অলঙ্কার . ১০৯৭ 

(ঘরে) আনিও না| রস্লুল্লাহ (দ:)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে গৃহে শব্দ- 
প্রদানকারী অলঙ্কার থাকে, উহাতে ফিরেশৃতা প্রবেশ করে না । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূর রহমানের দাসী বোনানাহ । --আবু দাউদ 

১৬| কলাবের বুদ্ধে আমার পিতামহ আরফাজার নাসিক। "কাটিরা 

গেলে, তিমি রৌপ্যের নাসিকা গ্রহণ করিলে, উহা! হইতে দর্গন্ধ বাহির 
হইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে স্বর্ণের নাসিক গ্রহণ করিতে 
বলিলেন । 

বণনাব £ হযপত আবন্র বহমান । --ভিনমিভী, আবু দাউদ, নেসায়ী 

১৭। বে তাহার বন্ধুকে দোযখের কান-পাশ।, দোবখের হার এবং 
দোযখেব চুড়ি দ্বারা সজ্ভিত করিতে ভালবাসে, দে যেন তাহার বন্ধুকে 

স্বর্ণের কান-পাশা, শ্বর্ণের হার এবং স্বণ্ের চুড়ি ব্যবহার করিতে বলে । কিন্ত 
তোমরা রৌপ্য নিমিত অলঙ্কার ব্যবহার করিবে। ইহাই অবাবে ব্যবহার 
কর। 

বণনায় £ হযবত আবূ হোনানব। | --আবু দাউদ 

১৮ | যে নারী স্বর্ণের হার, স্বণের ইয়ারিং বা কান পাশা ব্যবহার 
করে, বিচারের দিন তাহাৰ গলার দোষখের (আগুনের) হার ও কর্ণে, 
দোযখের ইরারিং পরান হইবে। 

বণনায়ঃ হযবত আপমাযা | -আব, দাউদ, নেসায়ী 

১৯। ভে নারীগণ! তোমাদের জন্য কি রৌপ্যের অলঙ্কার নাই £ 

সতর্ক হও! তোমাদের মধ্যে বে নারী স্বণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া 

নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে উহ] দ্বরি! শান্তি দেওয়া! হইবে! 

বর্ণনায় ঃ হোজায়ফার ভগি। __-আবূ দাউদ, নেঙ্গয়ী, 

২০। বদি তোমরা বেহেশতের অলঙ্কার ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে 
ভালবাস, তবে উহা দূনিয়াতে ব্যবহার করিও ন1। 

বর্ণনার ; হযরত ওকাবাহ্ বিন্ আমেন। -_ নেসায়ী 



১১০ হাদীসে রসুল £ 

২১। একটি অঙ্গরী লইয়া পরিধান করিয়া তিনি বলিলেন ; ইহ। 

আমাকে তোমাদের নিকট হইতে অদ্য পর্যন্ত ব্যস্ত রাখিয়াছে। ইহার প্রতি এক 

দ্টি এবং €তামাদের প্রতি এক দৃষ্টি। অতঃপর তিনি উহা ফেলিয়া দিলেন। 

বর্থনান্রু : হযরত ইবনে আন্বাস। _-বেশৃকাত 

অহংকার 

অহংকার করা৷ বড়ই কঠিন অপরাধ । এই দোষের কারণে ফিরেশ্তাদের 
ওস্তাদ শয়তান হইয়া গিয়াছে, নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, কারুন প্রভৃতি 

কত লোক লাঞ্চিত, অপমানিত ও অধঃপতিত হইয়াছে। অহংকারী লোকের 
ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে । অহঙ্কারী লোকদের পরিণতি 
সম্পর্কে কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে । তাহাদের বিষয আল্লাহ্র রসূল 
(দঃ) বলিয়াছেন £ 

১। যাহার অন্তরে একটি সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান আছে সে দোবখে 
যাইবে না এবং যাহাব অন্তরে একটি সরিষার বীজ পরিমাণ অহংকার আছে 

সেবেহেশৃতে যাইবে না। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মসউদ | | _-মোপলেম 

২। ষাহাঁর অন্তরে একটি বীজ পরিমাণও অহংকার আছে সে বেহেশতে 

যাইবে না। একব্যক্তি বলিল £ যদি কোন লোক ইচ্ছা করে যে, তাহার 

'পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হউক এবং তাহার পাদুকা (জুতা) উত্তম হউক? 

তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দধকে ভালবাসেন, অহঙ্কার 
সত্যকে বিনাশ করে এবং মানষকে হেয় করে। 

বর্ণ নায় ঃ হযরত ইবনে মস্উদ | _ মোসলেম 

৩। আল্লাহ্ বলিতেছেন £ অহংকার আমার পরিচ্ছদ এবং শৌর্য আমার 

পায়জাসা। বে একটিও আমার দেহ হইতে খুলিয়। নেয়, তাহার জন? 
বেহেশতের দরজা খোলা৷ হইবে না এবং যে পধন্ত উট সুচের ছিদ্রের ভিতর 
দিয় যাইবে না, সে পর্যন্ত সে বেহেশতে যাইবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আৰু হোরায়রা । মেশকাত 



, অহংকার | ১১১ 

৪। যেঅহঙ্কারী গবিত এবং সর্বোচচ শক্তিশালীকে ভূলিয়৷ থাকে, 
এসে মন্দ। ষে অত্যাচারী শক্রত৷ সাধন করে এবং শক্তিশালীকে ভুলিয়া থাকে, 
'সে মন্দ! ষে অন্যমনস্ক কবরস্থান এরং ধ্বংসকর স্থান ভূলিয়া থাকে, 
সে মন্দ। বে পাপ করে এবং বিদ্রোহী হয় এবং প্রথম ও শেষকে ভুলিয়। 
থাকে, সে মন্দ। যে ধর্মের পরিবর্তে দুনিয়া ভালবাসে, সেমন্দ। যে ধর্মকে 

সন্দেহের সঙ্গে গ্রহণ করে, সে মন্দ। যাহাকে লোভ পরিচালিত করে, সে 

মন্দ | য'হাকে ক্প্রবৃন্তি পথচ্যুত করে, সে মন্দ | যাহাকে লোভ অপমানিত 
করে, সে মন্দ । ৰ 

বর্ণনায়; হযবত আসমান] | --তিরমিজী 

| আমি কি তোমাদিগকে বেহেশৃতবাসীদের সংবাদ দিব না ? প্রত্যেক 
দূবল বিনরী লোক । বদি সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে, সে তাহা পূর্ণ করে। 

আমি কি তোমাদিগকে দোবখবাসীদের সংবাদ দিব না? প্রত্যেক অসম্মানিত 

কৃপণ ও গবিত ব্যক্তি এবং প্রত্যেক অসমমানিত ব্যভিচারী ব্যক্তি। 
বর্ণনায় ঃ হযবত হারেসা বিন্ ওহাব | _-বোখাবী, মোপলেষ 

৬। বিচারের দিন অহঙ্কারীদিগকে শস্যবীজ সদৃশ মানষের আকারে 
উঠ্ভান হইবে । অপমান চতুদিক হইতে তাহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিবে। 
ইউলুস নামক দোষযর্খের এক বন্দীশালায় তাহাদিগকে নেওয়া হইবে এবং 
দোযখের অগ্গি তাহাদিগকে তখন আক্রমণ করিবে | নরকবাসীদের মল-মুত্র 
তাহাদিগকে পানাহারের জন্য দেওয়া হইবে। 

বণনায় ঃ হষবত আমর বিন্ শোয়ায়েব। তিরমিজী 

আকিকাহ, 

শিশুর জন্ম-উৎসবে যে ছাগ জবেহ করা হয়, তাহাকে আকিকাহ বলে। 
ছেলের জন্য দুইটি এবং মেরের জন্য একটি ছা'গ জন্মের ৭ম দিবসে জবেহ 
করিয়া গরীব ও মিসকিনদিগের (ভিক্ষকদিগের) মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়াই 
উত্তম। এদিন শিশুর কেশমুণ্ডন করিয়া কেশ পরিমাণ ওজনের রৌপ্য 
দরিদ্রকে দান করিতে হয়। এ দিন শিশুর নাম রাখার বিধান আছে। 



১১২ হাদীসে রসল ॥ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পুরুষ শিশুর জন্য আকিকা আছে, 
তাহার পরিবর্তে জবেহ্ কর এবং অনিষ্টতা দুর কর। 

বণনায়ঃ হযরত সালমান | __ বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট শিশুদের আনা হইলে তিনি উহাদের 
জন্য দোয়া করিতেন এবং তাহনীক দিতেন । 

বণনায় £ হযরত আয়েশ। | মোসলেম, 

৩। আবদল্লীহ বির জোবায়েরকে রসূললাহ (দ:)-এর ক্রোড়ে দিলাম । 

তিনি খেভর আনিতে বলিলেন এবং লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুর 
মুখে দিলেন। অতঃপর তাহনীক দিলেন, দোয়া করিলেন এবং বরকতের 

জন্য দোয়া করিলেন | ইহাই ইসলামের প্রখম শিশু | 
বর্ণনার £ হযনত আমনাযা | "বোখারী, মে।সলেম 

81 পাঁধীদেরকে নীড়ে শান্তিতে থাকিতে দাও । বালক শিশুর জন্য 

দইটি ছাগ এবং বালিক! শিশুর জন্য একটি ছাগ। নব্র বা মাদী হউক কোন 
অনিষ্ট হইবে না। 

বণনায় £ হযবভ উন্দে কোবেজ। _'আবু দাউদ, তিবমিভী 

৫ | কোন বালক শিশুর আকিকাহই উহার জামিন । জন্মের সগ্ডম দিনে 

উহা জবেহ করিতে হর, তাহার নাম রাখিতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন করিতে 

হয়। 
বর্ণনার £ হযরত সামেলাছ। _তিলমিজী, আৰু দাউদ 

৬। একাট ছাগ দ্বারা রসূল্লাহ্ (দ:) হাসানের আকিকাহ্ চিন হি | 

তিনি বলিলেন £ হে ফাতিম। ! তাহার মস্তক মুণ্ডন কর এবং চুলের সম্- 
পরিমাণ রৌপ্য দান কর। তিনি চুল ওজন করিলেন, তাহা! এক দেরহাম, 

বা কয়েক দেরহায হইল | 
বণনায়: হররত আলী । আবু দাউদ 

৭1 রসূলুলাহ্ (দঃ) হাসান ও হোসেনের আকিকাহ্, করিয়াছিলেন” 

প্রত্যেকের জন্য একটি দৃ্বা ৷ 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাপ। --আব দাউদ 



আকিকা 

৮। আকিকাহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ 
আল্লাহ্ অবাধ্যতা ভালবাসেন না। যাহার সন্তান জন্নগহণ করে, তাহার 
বদলে কিছু জবেহ্ করা আমি পছন্দ করি। বালকের জন্য দইটি ছাগ 
এবং বালিকার জন্য একটি ছাগ। 

45 ১১৩ 

বর্ণনায় £ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। --আবূ দাউদ, নেসায়ী 

৯। যখন হযরত ফাতিম৷ হাসানকে প্রসব করিলেন, রসূলুল্লাহ্ (দ:)-কে 
তাহার কানে নামাযের আযান দিতে দেখিয়াছি । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু রাফে। --আবূ দাউদ, তিরমিজী 

আধিরী যমান৷ 
রসূলুল্লাহ (দ:)-এর পরে আখিরী যথানায় যাহা যাহা ঘাটবে তাহা তিনি 
সকলই বলিয়া গরিয়াছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যে তবিষ্যদবাণী তাহা 
অতি সংক্ষেপে দেওয়া! হইল। মুসলমান সংখ্যায় অগণিত হইবে, কিন্ত 
প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য থাকিবে। 

১। মানুষ একশত উট সদৃশ, তাহার মধ্যে তুমি আরোহণ করিবার 
জন্য একটিকেও কদাচিৎ উপযোগী পাইবে। 

বণনায় ই হযরত ইবনে উমর! বোখারী 

২। যখন আমার উন্তগণ অহংকারের সহিত চলিবে এবং রাজাদের 
সম্তানগণ তাহাদের খিদমত করিবে, তখন আল্লাহ্ সংলোকের উপর অসৎ 
লোকদিগকে ক্ষমতা দিবেন। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর । --তিবমিজী 

৩। তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তোমরা তাহাদের হুবহু অনুকরণ 
করিবে। এমন কি তাহাদের কেহ যদি টিকটিকির গর্ভে প্রবেশ করিয়া 
থাকে, তোমরাও তাহাদের অনুসরণ করিবে । প্রশ্ব করা হইল : তাহারা 
কি ইছদী না খীষ্টান? তিনি বলিলেন £ তবে আর কাহারা? 

বর্ণনায়; হযরত আবূ সাঈদ । - বোখারী, মোসলেম 
স্ 
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8 | পৃথিবী ধ্বংস হইবে না যে পবস্ত তোমাদের নেতাকে তোমর! 
হত্যা ন৷ করিবে এবং তোমাদের তরবারি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ 

না করিবে এবং তোমাদের মধ্যে অসৎ ব্যক্তিগণ দূনিরাতে ক্ষমতা পরিচালনা 

নাকরিনে । 
বর্ণনায় ঃ হধবত হোজায়ফাহ | . _-তিবমিজী 

| কিয়ামত হইবে না যে পধন্ত দনিয়াতে সবাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী 
লোক মূখের সন্তান মুর্খ না হইবে। 

বণনায় £ হযরত হোজায়ফাহ | __ তিরমিজী 

৬। মান্ষের উপর এমন সময় আসিবে যখন ধর্নভীর লোক এ 
ব্যক্তির মত হইবে যে জলস্ত অঙ্গার তাহার মুষ্টির ভিতর ধরিয়া রাখে । 

বর্ণনায় £ হযবত আনাস। _তিরমিজী 

৭। শেষ সময় এমন লোক উদ্িত হইবে যাহার! প্রকাশ্যে বন্ধ হইবে, 

কিন্ত গোপনে শক্র হইবে । জিজ্ঞাসা করা হইল £ তাহা কিরূপে হইবে? 
তিনি বলিলেন একজন অন্যজনকে ভালবায়া এবং একজন অন্যজনকে 
ঘূণার কারণে হইবে। 

বণুনায £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল।' ও -আব্ দাউদ 

৮। শেষ যমানায় আমার উন্মতদিগকে তাহাদের শাসনকতাগণ কষ্ট দিবে। 

যে আর্লাহ্র ধরনকে স্বীকার করে এবং তাহার হাত, জিহ্বা এবং হৃদয়ের 
দ্বারা ইহার জন্য জেহাদ করে, এমন লোক ব্যতীত অন্য কেহই সে ক 
হইতে বাচিতে পারিবে না। এমন ধামিক লোকের পুরস্কার পূবেই নির্বারিত 
হইয়াছে । আর এ লোক বাঁচিবে যে আল্লাহ্র ধর্ম স্বীকার করিয়৷ ইহা প্রতিষ্ঠা 

করিতে চেষ্টা করে এবং এ লোক যে আল্লাহ্র ধর্ম স্বীকার করিয়া নীরব 

থাকে । সে কাহাকেও সৎকার্ধ করিতে দেখিলে তাহাকে ভালবাসে এবং অন্যায় 
কাধ করিতে দেখিলে তাহার প্রতি অসন্তষ্ট হয়। সে সমস্ত জিনিস শোঁপন 
রাখে বলির! নাযাত (মুক্তি) পাইবে। 

বর্ণ নায় £ হযবত উম্র। --বাইহাকী 
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৯| সময় দীর্ধ হইলে তোমরা এমন লোক দেখিবে, যাহাদের হাতে 

গরুর লেজের মত লাঠি দেখিবে। তাহারা আল্লাহির অসঙ্ষ্টির ভিতর প্রাতঃ- 
কালে, ভ্রমণ করিবে এবং আল্লাহর অসন্তষ্টির ভিতর তাহারা সঙ্ধ্যাকালে 

ফিরিয়া আসিবে 
বণনায় £ হযনত আব্ হোরায়বা | - মোসলেম 

১০। যখন তোমাদের শাসনকর্তাগণ তোমাদের মধ্যে উতৎকৃ্ট লোক 

হইবে এবং তোমাদের মধ্যে সবীপেক্ষা দানশীল হইবে এবং যখন তোমাদের 
পরম্পরের পরামর্শ মতে কাজ হইবে, তখন দুনিয়ার পৃষ্ঠ উহার তলদেশ 
হইতে তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম হইবে । ইহার বিপরীত অবস্থায় 

দুনিয়ার পৃষ্ঠদেশ হইতে তলদেশ তোমাদের জন্য উত্তম হইবে। 
বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়র৷ | - তিরমিজী 

১১। শেঘ সময় এমন লোক বাহির হইবে যাহারা ধর্মের বিনিময়ে 

দুনিয়াকে ভালবাসিবে। তাহারা মেষচর্ম নিম্মিত কোমল বস্ত্র পরিধান 
করিবে | তাহাদের বাক্য হইবে চিনি হইতেও মিষ্ট, কিন্ত তাহাদের অন্তর 

হইবে ব্যাথের অন্তরের মত। আল্লাহ্ বলিবেন : তোমর] কি আমার সহিত 

প্রতারণা কর, অথবা আমার বিরুদ্ধে সাহস কর £ আমি আমার নামের শপথ 

করিতেছি! আমি নিশ্চয়ই তাহাদের ভিতর পে লোকদের উপর এমন 

বিপদ পাঠাইব যাহা জ্ঞানীগণকেও হয়রান করিবে । 
বণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | -_ভিরমিজী 

১২। যখন এই আয়াত নাধিল হইল £ “তোমার আত্বীয়গণকে মতর্ক 
করিয়া দাও। রস্লুলাহ্ (দঃ) কোরেশদিগকে ডাকিলেন। ছোট-বড় 
সকলেই সমবেত হইলে তিনি বলিলেন 2 হে বন কায়াব ! দোযখের অগি হইতে 

তোমাদিগকে বাঁচাও ; হে বনু আব্দ মোনা! দোষখের অগ্নি হইতে 
তোমাদিগকে বাঁচাও ! এই ভাবে ছে বনু হাশেম, ছে বনু আবদুল মোন্তালিব ! 

দোযখের অগ্নি হইতে তোমাদিগকে বাচাও। আল্লাহর পক্ষ হইতে 

তোমাদের জন্য আমার কোন কতৃত্ব নাই। তোমাদের সঙ্গে আমার কেবল 
রক্তের সম্পর্ক আছে। ত'হ। আমি তাজার ন্যায় তাজা রাখিব । অন্য বর্ণনার 2 
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হে সমবেত কোরেশগণ ! তোমরা তোমাদের জন্য বেহেশুত ক্রয় কর। 
তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই। হে বনু 
আবদ মোনাফ, হে আব্বাস, হে সুফিয়ান, হে ফাতিমা ! আমার সম্পত্তি 
হইতে যত ইচ্ছা তত আমার নিকটে চাও, কিন্তু তোমাদের জন্য আল্লাহ্র 

নিকট আমার কোনই কতৃত্ব নাই 
বণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র৷ | - বোখারী, মোসলেম 

১৩। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল £ “তোমার নিকট-আত্মীয়গণকে 

সতর্ক করিয়া দাও।” রসূলুল্লাহ (দঃ) সাফা উপত্যকায় উঠ্ভিয়া ঘোষণা করিতে 
লাগিলেন £ হে ফিহির, হে কোরেশগণের বংশধর, হে বন আদী! তাহার৷ 
সকলেই সমবেত হইলে তিনি বলিলেন £ আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ 

দেই যে, একদল অশ্বারোহী সৈন্য তোমাদিগকে আক্রমণ করার জন্য এই 

উপত্যকার পিছনে আছে, তোমরা কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? সকলে 

বলিল £ হ], কেন-না অভিজ্ঞতার দরুন তোমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলিয়াই 

জানি। তিনি বলিলেন £ তাহা হইলে আমি তোমাদিকে ভীষণ শাস্তির 

আগমনের বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছি । আব লাহাব বলিয়া উঠিল £ তোমার 
হস্ত ধ্বংস হউক । অন্য বর্ণনায় £ তিনি ঘোষণা করিলেন 2 হে আবদ মোনা- 

ফের সমন্তানগণ ! নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের তুলনা এ ব্যক্তির ন্যায়, যে 

শত্রকে দেখিয়। তাহার পরিবারগণকে পূর্বেই সতর্ক করিতে যায় । তাহার। 
পর্বে তাহাদের নিকট যাইতে পারে বলিয়৷ সে ভয় করে! তারপর সে 
চিৎকার করে, হে সাথীগণ, হায় আফসোস ! 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - বোখারী, মোসলেম 

১৪ আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হইবে, যাহারা রেশমী বস্ত্র, 

মদ এবং সঙ্গীত-যন্ত্রাদি হালাল (বৈধ) মনে করিবে । আর পাহাড়ের নিকাস্থ 
এলাকায় এমন লোক হইবে যাহাদের নিকট প্রাণীসকল প্রাতে চলিয়া আসিবে 

এবং তাহাদের একজন লোক তাহাদের নিকট তিক্ষ! চাহিলে বলিবে, কল্য 
আসিও । আল্লাহ্ তাহাদের উপর দিয়। রাত্রিটি অতিবাহিত করাইবেন এবং 
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উপত্যকাটি উল্টাইয়া দিবেন এবং যাহারা বাকী থাকিবে তাহাদিগকে 
কিয়ামত পর্যস্ত বানর এবং শুকরে পরিণত করিয়। রাখিবেন। 

বর্ণনায়; হযরত আবূ আমের । বোখারী 

১৫। আমার এই উন্মতগণকে দয়া করা হইয়াছে । আখিরাতে তাহাদের 

শাস্তি হইবে না। তাহাদের শাস্তি এই দুনিয়াতেই হইবে-_-বিপদ-আপদ 

অশান্তি এবং হত্যা । | 

বর্ণনায় : হযরত আবূ মুসা । --আব, দাউদ 

১৬। একদিন খোত্বাতে বলিলেন £ সতর্ক হও! আমার প্রভু অদ্য 
যাহা শিক্ষ৷ দিয়াছেন, তাহা তোমরা জাননা; তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে 

আদেশ দিয়াছেন ।--যে সম্পত্তি আমি আমার বান্দাকে দিয়াছি তাহা হালাল। 

আমি প্রত্যেক বান্দাকে ধর্মপ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু শয়তান আসিয়া ধর্ম হইতে 

অন্য পথে নিয়া যায় এবং আমি তাহাদের জন্য যাহ হালাল করিয়াছি, 
তাহা হারাম (অবৈধ) করে | শয়তান তাহাদিগকে আমার শরীক করিতে নির্দেশ 
দেয়। কিন্ত আমি তাহাদিগকে এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেই নাই। আল্লাহ্ 

পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সকলকেই পথন্রান্ত দেখিলেন 
এবং আরব ও আজম (বিদেশী) উভয়ের অধিবাসীদের তাহার ক্রোধের অধীন 
রাখিয়াছেন। শুধু কিতাবপ্রাপ্ত লোকদিগকে বাদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £ 
আমি তোমাকে এবং তোমার মারফতে অন্যান্যকে পরীক্ষা! করিবার জন্য 
তোমাকে পাঠাইয়াছি' এবং আমি তোমার উপর এমন করআন 'অবতীর্ণ 
করিয়াছি, যাহা পানিতে নষ্ট করিবে না, হয় তুমি নিদ্রিত বা জাগ্রত হইয়া 
ইহা পাঠ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহু আমাকে কোরেশদিগকে ধ্বংস করিবার 

জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম £ তাহা হইলে তাহারা আমার 
মস্তক বিদ্ধ করিবে এবং রুটির মত ইহাকে পিষিবে। তিনি বলিলেন £ 
তাহারা তোমাকে যেরূপ তাড়াইয়া দিয়াছে, তন্রপ তুমিও তাহাদিগকে 
তাড়াও এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমাকে অস্ত্রশস্র দিব। 
ব্যয় কর, তাহা হইলে তোমার জন্য ব্যয় করা হইবে। সৈন্য প্রেরণ কর, 
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তাহা হইলে আমরা তাহার পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করিব। যাহারা তোমাকে 
মানে, তাহাদের সাহায্যে যাহারা তোমাকে মানে না তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

কর। 

বর্ণনায় ঃ হযবত ইয়।জ বিন্ হেমার | - মোগলেম 

১৭। যেরূপ ভক্ষণকারীগণ একে অন্যকে তক্ষণ-পাত্রের দিকে আহ্বান 

করে, তজ্ধপ অন্যান্য জাতিগণ তোমাদের বিরুদ্ধে একে অন্যকে আহ্বান 

করিবে । জিজ্ঞাসা করিল £ আমরা তখন সংখ্যায় অল্প হইব? তিনি 

বলিলেন £হ না । তোমর! সংখ্যায় অধিক হইবে । কিন্তু তোমরা ম্বোতের 

মুখে আবর্জনা স্বরূপ হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুর অন্তর হইতে তোমাদের 

ভন তুলিয়া নিবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে ওহান নিক্ষেপ করিবেন। 

জিজ্ঞাসা করিল: ওহান কি? তিনি বলিলেন: দুনিয়ার জন্য মায়া এবং 
মরণে অনিচ্ছা! | 

বর্ণনায়: হযরত সাওবান। _ আব দাউদ 

আঙগর ও থেজুরের রস সম্পর্কে 

১। একটি পাত্র হইতে মধু, খেজর, পানি ও দুগ্ধ মিশ্রিত “নভিব' 

নামক পানীয় পান করিতে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে দিয়াছিলাম। 
বর্ণনায় 5 হযরত আনাস । 

২। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর জন্য আমর! পানীর পাত্রে নজিব প্রস্তুত, 

করিয়া রাখিতাম । ভোরে নজিব প্রস্তত করিলে তিনি উহা রাত্রে এবং 

রাত্রে প্রত্থত করিলে ভোবে পান করিতেন । 
বর্ণনায়; হযরত আয়েশা | --মোসলেম 

মোসলেম 

৩1 পানির মশকে নজিব প্রস্তুত করা হইত । মশকের অভাবে প্রস্তর 

নিনিত পাত্রে প্রস্তুত করা হইত। 

বণনায়: হযরত জাবের । স্প্মোসলেম 
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৪। আমি তোমাদিগকে মশক হইতে পান করিতে নিষেধ করিয়াছি, 

পানির মশক কোন দ্রবাফে হালাল বা হারাম করিতে পারে না। যাহা 

নেশা জন্মায়, তাহা পান কর! হারাম | অন্য বর্ণনায় £ মশক ব্যতীত অন্য 

পাত্রে পান করিতে নিষেধ করিয়াছি । নেশা উৎপাদনকারী পানীয় ব্যতীত 

প্রত্যেক পাত্রের পানি পান কর! 
. বর্ণনায় ই হযরত বোবাইদা হু । _ মোসলেম 

৫। আমার উন্মতের ভিতর কতক লোক মদ পান করিবে তাহার 

ইহাকে অন্য নাম দিবে। 

বর্ণনায় ঃ হরযত আব মালেক আনসারী । -ইবনে মাযাহ্ 

৬। সবুজ পাত্রে নজিব পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি প্রশব 
করিলাম £ সাদ] পাত্রে পান করিব কি? তিনি বলিলেন : না| 

বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আবূ আওফা | - বোখারী 

আত্মহত্যা 
আত্মহত্যা করা”হারাম ( মহাপাপ )। আত্মহত্যাকারবী চিরকালই দোষখে 
থাকিবে। 

১। যে পর্বত হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া আত্বহত)। করে, 

সে নিজেকে দোযখের অগ্রিতে নিক্ষেপ করে। যে বিষখাইয়া আত্মহত্যা 
করে, সে বিষ হাতে লাইয়া দোযখের ভিতরে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিবে । 

যে বন্দুক দ্বারা আত্বহতা। করে, সে বন্দুক হাতে লইয়া দোযখের ভিতর 
নিজের উদরে নিক্ষেপ করিবে এবং চিরকাল তথায় অবস্থান করিবে । 

বর্ণনায়ঃ হযরত আব্ হোরায়রা | -তিবমিজী, ইবনে ম'বাহ্ 

২। যেশ্বাসরোধ করিয়া আত্মহত্যা করে, সে দোবখের আগুনে নিজ 

আত্মার শাসরোধ করিবে এবং যে গুলীর দ্বারা আত্মহত্যা করে, সে দোষখের 

আগুনে নিজের প্রতি গুপী করিবে । 

বর্ুনায় £ হযরত আৰ্ হোরায়রা । - বোখারী 
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৩। তোমাদের পূর্ববতাঁ একটি লোক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সহ্য করিতে 

না পারিয়৷ ছুরি দ্বারা তাহার হাত কাটিয়া ফেলিল। ফলে রক্ত প্রবাহিত 
'হইয়৷ তাহার মৃত্যু হইল। আল্লাহ বলিলেন : .আমার বান্দা নিজেই ত্রত 
আমার নিকট আসিয়াছে । তাহার জন্য বেহেশৃতকে আমি হারাম (নিষিদ্ধ ) 
করিয়াছি । 

বর্ণনায়; হযরত যৃন্দব। - বোখারী, মোসলেম 

8। তোফায়েল বিন আমের এবং দৌসী মদীনায় হিজরত করিয়া 

দৌসী পীড়িত হইয়া বিবৃত অবস্থায় কীচি দ্বারা হাতের গ্রস্থিগুলি কাটিয়। 

ফেলিল। -বক্ত নির্গত হইয়! সে মারা গেল। অত:পর তোফায়েল বির আমের 
স্বপ্রে দেখিল: তাহার চেহার! সুন্দর কিন্তু হাত আবৃত । জিজ্ঞাসা করিল 

প্রভু তোমাকে কি করিয়াছেন ? সে বলিল £ রসূলের নিকট হিজরত করার 
জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন পরশ করিল : তোমার হাত আবৃত কেন ? 

সে বলিল ; আমাকে বল হইয়াছে, যাহা নষ্ট করিয়াছি তাহা ভাল হইবার 
নহে। এই কথা রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন : হে খোদ। ! 
তাহার দুই হাতিকে ক্ষমা কর। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের। মেশকাত 

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কভব্য 
আত্বীয়-স্বজনের প্রতি সদ্বহার করিবার জন্য ইসলামে কঠিন নির্দেশ 
রহিয়াছে । আত্বীয়তাঁর বন্ধন রাখাই সৌভাগ্যের মূল এবং আত্মীয়তার বন্ধন 
ছিনু করাই দর্ভাগ্যের মূল । এই বন্ধনের শিথিলতাই পারিবারিক, সামাজিক 

ও রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণ হয় । ্ 
১। যেইচ্ছ। করে যে, তাহার উপার্জন বৃদ্ধি হউক এবং তাহার মৃত্যু 

'বিলম্বে হউক, সে যেন তাহার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। 
বর্ণনায়; হযরত আনাস। _বোখারী, মোসলেম 
২। হযরত আবু তালৃহা আনসারদের মধ্যে খেজরের সম্পদে সবাপেক্ষা 

ধনী ছিলেন মসদ্বিদের সন্পুখের বিরহা উদ্যানটি তাহার নিকট অধিক 
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প্রিয় ছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ পানি পান 
করিতেন । যখন এই আয়াতাটি নাযিল হইল---“তোমর! যাহা ভালবাস, 

তাহ৷ ব্যয় না করা পর্যস্ত তোমরা কিছুতেই ধর্স অর্জন করিতে পারিবে না।* 
আবু তানহা রসলল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন £ আমার ধন-সম্পত্তির 
মধ্যে বিরহা উদ্যানকে আমি অধিক প্রিয় মনে করি। মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে 
আমি উহা! দান করিলাম। ইহার পুরস্কার আমি আল্লাহ্র নিকট আশ! করি। 
আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে ইহাকে ব্যয় করুন। হযরত বলিলেন £ ধন্য, ধন্য । 
ইহ] মূল্যবান অম্পত্তি| তুমি যাহা বলিয়াছ, শুনিয়াছি। আমি আশ! করি, 

তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তুমি ইহা বণ্টন করিয়া দাও। আবু তাল্হা 
তাহার আত্বীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করিয়৷ দিলেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । -বোখারী, মোসলে ম 

৩। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার পিতার পরিবার আমার প্রতি 
প্রীতিভাবাপনন নহে । আমার বন্ধু আল্লাহ্ এবং মুমিনদের ভিতর ধামিক 
ব্যক্তি। কিন্তু তাহাদের সহিত যে আত্মীয়তা আছে, তাহা আমি হৃদ্যতার 
সহিত রক্ষা করিব | 

বর্ণনায় £ হযরত আমর বিন্ আস্ । "বোখারী, মোসলেম 

৪1 আরাহ্ সৃষ্টিকে হ্ব্টি করিলেন : অতঃপর তিনি বলিলেন £ তুমি কি 

ইহাতে সন্ত নও যে, তৌয়ার বন্ধন যে রক্ষা করে, তাহার বন্ধন আমি রক্ষা 

করি ; তোমার বন্ধন যে ছিন্ন করে, আমি তাহার বন্ধন ছিন্ন করি। 
বর্ণনায়: হযরত আবূ হোরায়র।। - বোখারী, মোসলেম 

৫। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: রহমান হইতে রহমের (দয়ার) উৎপত্তি। 
আল্লাহ বলিয়াছেন £ যে তোমার বন্ধন রক্ষা করে, আমিও তাহার বঞ্ধন রক্ষা 
করি এবং যে তোমার বন্ধন ছিন করে, আমিও তাহার বন্ধন ছিন্ন করি । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ হোরায়রা | _ বোখারী 

৬। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: আমার আত্ত্ীয়-স্বজন রহিয়াছে। 

তাহাদের সহিত সন্তাব রাখিতে চাই, কিন্তু তাহার আমার অপকার করে। 



১২২ হাদীসে ঘল্ল 

আমি তাহাদের প্রতি সদয়, কিত্ত তাহারা আমার প্রতি নির্দয়। তিনি 

বলিলেন £ তুমি যেরূপ বল, তাহারা যদি তাহাই করে, তুমি যেন তাহাদিগকে 

উত্তপ্ত অঙ্গারের বটিকা দিতেছ এবং তুমি যত দিন এইরূপ ব্যবহার কর, 

ততদিন আল্লাহ্ হইতে তোমার সঙ্গে অনবরত একজন সাহায্যকারী থাকিবে । 
বণনায় £ হযরত আব্ হোরায়রা | - মোসলেম 

৭] তোমাদের আত্বীয়-স্বজনের সঙ্গে কিরূপে আত্বীয়তার বন্ধন রাখিতে 
হয়, তাহা তোমাদের প্ব-পূরুষদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ কর, কেন-ন। 
আত্বীয়তার বন্ধন পরিবারের মধ্যে ভালবাসার উপায়, ধর্ম বৃদ্ধির উপকরণ 
এবং মৃত্যা বিলম্ব করার উপায় । 

বণনায়ঃ হযরত আবূ হোরায়ব৷ | _-তিরমিজী 

৮। .এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে বলিল: আমার একটি দীনার 
(স্বর্ণমুদ্রা আছে। তিনি বলিলেন £ তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। সে 
বলিল £ আমার আর একটি দীনার আছে। তিনি বলিলেন: তোমার 

সন্তানগণের জন্য তাহা ব্যয় কর। সে বলিল; আমার আর একটি দীনার 
আছে । তিনি বলিলেন : তাহা তোমার" স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। সে বলিল: 

আমার আর একটি দীনার আছে । তিনি বলিলেন: তাহ তোমার দাস বা 

খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলিল: আমার আর একটি দীনার আছে। 

তিনি বলিলেন £ তুমিই ইহার ব্যয় সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত আছ । 
বণনায় : হযবত আব হোবনাযর। | ৰ --আব্ দাউদ, নেসায়ী 

৯। রহম (দয়া) আরশের সহিত এই বলিয়া ঝুলিতেছে £ যে আমার সহিত 
বন্ধন রাখে, আল্লাহ্ তাহার সহিত বন্ধন রাখেন এবং যে আমাকে কর্তন করিয়। 
ফেলে, তিনি তাহার সহিত বন্ধন কর্তন করিয়া ফেলেন । 

বর্ণন|য়£ হযরত আয়েশ। । --বোখারী, মোসলেম 

১০। কোনু দান সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট? দ্রিজ্ঞাসিত হইয়া রস্লুলাহ্ (দ:) 
বলিলেন : দরিদ্র্যকে দান। আব্বীয়কে প্রথম দান কর? 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ হোবায়রা। - আবূ দাউদ 



রী 

আত্বীম-শ্বজনের প্রতি কতব্য ১২৩ 

১১। যে অর্থ তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, যে অর্থ দাস-দাসীর মুক্তিতে 

ব্যয় কর, যে অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যে অর্থ পরিবারের জন্য ব্যয় কর, 

সবাপেক্ষা অধিক সওয়াব এ অর্থের যাহ। তুমি পরিবারের জন্য বায় কর। 
বর্ণনায়: হবরত আব্ হোবায়র। | -মোসলেষ 

১২। যে আত্বীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সেবেহেশ্তে যাইবে না| 
বণনায £ হৃধবত জাবের বিন্ মোতয়েম | -_ বোখারী, যোসলেষ 

১৭। আত্বীয়তার বন্ধন রক্ষ। করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে না । একবার 

বন্ধন চিন হইয়া গেলে পুনরায় উছা সংযোগ করাই প্রকৃত স্বজনপ্রীতি। 
বর্ণনা £ হযরত ইবনে উমর । _বোখারী 

১৪। মহান আলাহ্ বলেন £ আমি আল্লাহ্, আমি রহমান। আমি 

রহম ( আত্মীয়তার বন্ধন) স্থট্টি করিয়াছি এবং আমার নাম হইতে তাহা 
বাহির করিয়াছি। যে তাহার বন্ধন রাখে, আমিও তাহার বন্ধন রাখিব 

এবং যে উহা কততন করে, আমি তাহাকে ধবংস করিব । 

বণনায় ঃ হযবত আব্দুব রহমান বিন্ অউফ । - আৰু দাউদ 

১৫। বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন করা ব্যতীত আর অন্য 

কোনও গোনাহ নাই যাহার জন্য আখিরাতে শাস্তি অবধারিত থাকা সত্তেও 
এই পুথিবীতে তাহার শাস্তি হয় । 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবু বাকৃরাহ। - আবু দাউদ 

১৬। পরশ করা হইল £ কে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাইবার যোগ্য ? 
তিনি বলিলেন £ তোমার আন্না | তারপর কে ? তোমার আন্মা। তারপর 

কে? তোমার আব্বা । অতঃপর তোমার নিকটতম আত্বীয় এবং তোমার 

নিকটতর আত্বীয় | 
বর্ণমায ঃ হষবত বাহাক্ত বিন্ হাকিম। _-তিরমিজী, আবু দাউদ 

১৭। সর্ধ প্রথমেই তিনি বলিলেন 2 হে মানবগণ ! শান্তি স্থাপন কর, 
খাদ্য প্রদান কর, আত্বীয়তার বন্ধন রক্ষা কর। যখন লোক নিদ্রিত থাকে 

তখন রাত্রিতে নায়ায পড়, তাহ! হইলে শান্তির সহিত বেহেশতে যাইবে। 
বর্ণনায় ১ হযরত আবদল্লাহ বিন সালাম। _ তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 



১২৪ হাদীসে রস্ঙ 

১৮। দরিদূকে দান করিলে এক সওয়াব (পৃণ্য) এবং আত্বীয়কে দান 
করিলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (দানি এবং আত্মীয়তা রক্ষা) । 

বণনায় ঃ হযরত সোলায়যান বিন্ আমের | _-তিরমিজী, নেসানী, ইবনে মাযাহ্ 

১৯। একটি দাসীকে মুক্তি দিয়৷ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট ইহা ব্যক্ত 
করা হইলে, তিনি বলিলেন £ তুমি যদি এই অর্থ তোমার খালাকে দিতে তাহ! 

€তোমার অধিকতর সওয়াবের কারণ হইত । 

বর্ণনার : হযরত ময়মূনা। __বোখারী, মোগলেম 

২০। যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ধন দেন, 
'সেযেন প্রথমেই নিজের জন্য ও পরিজনবর্গের জন্য ব্যয় করে । 

বর্ণনায় : জাবের বিনু সাষেরাহ। _ মোসলেম 

আন্তর়াতিক অ।ইন 

১। রসূলুল্লাহ্ দঃ) স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণকে হত্য। করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায় £ হয বত আবদুল্লাহ্ বিন্ উর । _-বোখাবী, মোসলেম 

২। বৃদ্ধ কাফিরদিণরকে হত্য। কর এবং তাহ!দের বালক-বালিকাদিগকে 

হত্যা করিও না। 
বর্ণনায় £ হযরত সামেরাহ বিন্ ষন্দব। _ তিরমিজী, আবূ দাউদ 

৩। আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহ্র রসুলের ধর্মের 

উপরে অগ্রুসর হও । অতি বৃদ্ধ, ছোট ছোট বালক-বালিকা এবং স্ত্রীনোকগণকে 

হত্যা করিও না। বিশ্বাসপাতকতা করিও না। যদ্ধলন্ধ সামগ্রী সংগহ 

কর। উপকার কর এবং দয়া দেখাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উপকারকারীদিগকে 
ভালবাসেন। 

বণনায় : হযরত আনাস। ' -আবু দাউদ 



আন্তর্জাতিক আইন ১২. 
৪ 

৪। আমাদিগকে সৈন্যদলের সহিত পাঠাইয়া৷ বলিলেন : যখন তোমরা 

মস্জিদ দেখ অথবা মুয়াজ্জিনের আযান শুন, তখন কাহাকেও হত্যা করিও 

না। | 
বর্ণনায় ঃ হযরত এসাম মোজানী । - তিরমিজী, আব দাউল 

৫ । আমি সাতটি যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত যোগদান করিয়াছি । 
পশ্চাতে থাকিয়া জিনিসপত্রের দেখাশুনা করিতাম, খাদ্য প্রদান করিতাম, 

আহতদিগের সেবা-ওশষা করিতাম এবং পীডিতদিগের কাছে থাকিতাম। 
বর্ণনায় ঃ উন্মে আতিয়্যাহ। - মোসলেফ 

৬। কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া, আল্লাহকে 
ভয় করিতে এবং অধিনস্ব মুসলমানদের সহিত সন্ধবহার করিতে নির্দেশ 
দিয়া বলিতেন : আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। যাহারা আল্লাহকে 

অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, 

লুট করিও না, কান বা নাক কাটিও না, বালক-বালিকাগণকে হত্যা করিও না। 
কাফির শত্রর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনটি শর্ত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিবে । 

যেকোন শর্ত যদি তাহারা গ্রহণ করে উহা! কবুল করিবে এবং যদ্ধে বিরত 
থাকিয়া ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা তোমাকে জবাব দেয় 
তাহা কধ্ল করিও না। তাহাদের ঘর হইতে মাহাজিরদের ঘরে যাইতে 
নির্দেশ দিবে এবং সংবাদ দিবে যে, যদি তাহারা উহা করে তবে মোহাজিরগণ 
যাহা পাইবে উহ্ারাও তাহা পাইবে এবং মোহাজিরগণ যাহা পাইবে না 

তাহারাও তাহা পাইবে না | তাহারা স্থানান্তরে যাইতে অস্বীকার করিলে 
তাহাদিগকে সংবাদ দিবে যে, তাহার! বেদুইন মুসলমান বিশ্বাসীদিগকে যে 
শান্তি দেওয়া হয়, তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে এবং মুসলমানদের 
সহিত একক্রে যুদ্ধ করা ব্যতীত যুদ্ধলন্ধ এবং বিনা যৃদ্ধে লব্ধ সামগ্রীর মধ্যে 

তাহারা কিছুই পাইবে না। অস্বীকার করিলে তাহাদের ঘিকট (যুদ্ধের কর) 
জিজিয়া চাহিবে। রাজী হইলে তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিবে এবং 
যুদ্ধ বন্ধ করিবে। অস্বীকার করিলে আল্লাহ্র সাহায্য চাহিবে এবং তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যদি তোমাকে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার 
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রসূলের জিম্মায় রাখিতে চায়, তবে আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের জিন্টায় 
তাহাদিগকে দিও না। তোমার এবং তোমার রসূলগণের জিম্মায় দিও । 
কেন-না, তোমার এবং তোমুর রসূলগণের জিন্মা হইতে আল্লাহ্ এবং তাহার 
রসূলের জিম্মা ভঙ্গ করা অধিকতর কঠিন। যখন দুর্গের অধিবাসীগণকে 

. অবরোধ কর এবং যদি তাহারা ইচ্ছা করে বে, আল্লাহর আদেশ অনুসারে 
তুমি তাহাদের নিকট চলিয়া আস, তবে তাহাদের নিকট আসিও না, তোমার 

আদেশ অনুযায়ী . তাহাদিগকে তোমার নিকটে আসিতে বল। কেন-না, তুমি 
জান না যে, আল্লাহ্র হুকৃম তাহাদিগকে অভিভত করিবে বা করিবে না| 

বর্ণনায় £ হযরত সোলায়মান । -মেপলেষ 

আমানত 

আমানতের খেয়ানত বা বিশ্বাস-ভঙ্গ করা একটি বড় গোনাহ । বিশ্বাসগুণ 

আব্যাস্তিক উন্নতির মূল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বিশ্বাস রক্ষার জন্যই পরম 
শক্রদের নিকট হইতেও “আল আমীন” বা বিশ্বাসী বলিয়া উপাধি 

পাইয়াছেন। 

১। যে পর্যন্ত দুইজন শরীক একে অন্যের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
না করে, সে পর্যস্ত আমি তাহাদের ভিতর .তৃতীয় শরীক হইয়া থাকি । 
যখন তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাদের নিকট হইতে আমি চলিয়। 

যাই। 
বর্ণনায় : হযরত আবূ হোরায়ব। | আব দাউদ 

২। বিশ্বাস করিয়া যে তোমার নিকট আমানত (গস্ভিত) রাখে, তাহা 
তাহাকে দিয়া দিও ১ এবং যে তোমার সহিত বিশ্বাস-ভঙ্গ করে, তাহার 
সহিত বিশ্বাস-ভঙ্গ করিও না | 

বর্ণনায় হযনত আব হোবায়বা | _িবমিজী, আবু পাউদ 

৩। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) আবুল হাইসামকে প্রশ করিলেন £ তোমার খাদেম 
আছে কি? সে বলিলঃ না। তিনি বলিলেন £ যখন হুদ্ধবন্দী আমাদের 
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'নিকট আসে, তখন তুমি আসিও । দুইটি বালককে বন্দী করিয়৷ তাহার 
নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন £ এই. দইজনের মধ্যে একজনকে 
'পছন্দ করিয়া,লও,। সে ৰলিল £ আপনিই আমাকে পছন্দ করিয়া দিন। তিনি 
বলিলেন : যাহার সহিত পরামর্শ করা হয়, তাহার প্রতি বিশ্বাস ন্যস্ত করা 

হয় ; উহাকে গ্রহণ কর, আমি তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তাহাকে 
সৎ উপদেশ দিও । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা ॥ -ভিরমিজী 

৪1 রস্লুলাহ্ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর আলায়া বিন্ হাজরার নিকট হইতে 
হযরত আবু বকরের নিকট প্রচুর ধন-রত্ব আসিয়া পে ছিল, তিনি বলিলেন ঃ 

রসলুলাহ্ (দ:)-এর নিকট যাহার প্রাপ্য থাকে অথঘ। তিনি যাহাকে যাহা। 
দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে আমার নিকট আসিতে বল। 

হযরত জাবের বলিলেন £ রস্লুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে এই এই ধন দিতে প্রতিজ্ঞা 

কবিয়াছিলেন। তিন বার তিনি হস্ত প্রসারিত করিলেন । তিনি আমাকে এক 

বোঝা অর্ধ দিলেন। গণনা করিয়া দেখিলাম ৫0০0 দীনার | তিনি বলিলেন £ 

ইহার দ্বিগুণ গ্রহণ কর। 
বর্ণনায় £ হযরত জাবের। --বোখাবী, মোসলেম 

৫1 তিনি আমাদিগকে তেরটি অভপ-বয়স্ক উট দিতে আদেশ দিলেন। 
আমরা লইতে গেলে, তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম এবং আমরা কিছুই 
পাইলাম না । হযরত আবু বকর দাঁড়াইয়া বলিলেন : তোমাদের যাহাকে 

যাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছু দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাকে আসিতে 

বল। আমি তাহাকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি আমাদিগকে উহা দিতে 
আদেশ দিলেন। 

বণনায় £ হযনত আবু হোজায়ফা । --তিবমিজী 

৬। হযরত (দ:) নবুয়তী প্রাপ্ত হওয়ার পুবে আমি তাঁহার বায়।ত 
গ্রহণ করিয়াছিলাম । আমার নিকট হযরতের কিছু প্রাপ্য ছিল। নিদিষ্ট 

স্বানে তাহা নিয়া আসিবার প্রতিজ্ঞ করিলাম, কিন্ত তাহ। আমি ভুলিয়া 

গিয়াছিলাম । তিন দিন পর স্ারণ হইলে তথায় গিয়া দেখি রসুলুল্লাহ দে:) 
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এঁ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলিলেন £ তুমি আমাকে কষ্ট দিয়াছ। 
তিন দিন যাযৎ এইখানে তোমার অপেক্ষায় আছি। 

বর্ণনায : হযবত আবদ্ল্লাহ্। -_-আব দডিদ 

৭। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতীর নিকট ওয়াদা করিয়া উহা 

রক্ষা করিবার ইচ্ছা! পোষণ করে, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে অপারগ হয় 
বা নিদিষ্ট স্থানে পেৌছিতে পারে না, তাহার কোন গোনাহ হইবে না । 

বর্ণনায়; হযরত থায়েদ বিন আকরাম | --আবৰ্ দাউদ, তিরমিজী 

৮। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা! বড় আমানত। অন্য 

বর্ণনায় : আল্লাহর নিকট পদ মর্যাদায় সবাপেক্ষা নিরুষ্ট লোক এ ব্যক্তি 
হইবে যে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়৷ এবং স্ত্রীও তাহার সহিত সহবাস করিয়া 

সেই গোপন কথা প্রকাশ করে। 

বণনায় £ হযরত আব. দাউদ। ৰ -যোসলেম 

৯। যখন কোন লোক কথা খলিয়৷ গোপন বাধিবার জনা তাহার 

মনোযোগ আকধণ করে, ইহ! আমানত। 

বর্ণনায় £ হধবত জাবেব। তিরমিজী, আবু দাউ? 

১০। যখন_ আল্লাহ্র পথে কাহাকেও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখ, 
তাহার জিনিসপত্র পুড়িয়৷ ফেল এবং তাহাকে প্রহার কর। 

বর্ণনায় £ হযরত উমব। _-তিরমিজী, আবূ দাউদ 

১১| তিনটি মজলিস ব্যতীত অন্য সকল মজলিসই বিশ্বাসের সহিত 

করা হয় £ অন্যায়ভাবে হত্যার, হারাম গপ্তঅঙ্গ সন্তোগের অথব! অন্যায় 
ভাবে ধন-সম্পন্তি আত্মসাতের মজলিস। 

বর্ণনায় : হযরত জাবেব | --আবূ দাউদ 

১২। তোমার ভ্রাতাকে তুমি যদি এমন সংবাদ দাও যাহা সে সত্য 

বলিয়৷ বিশ্বাস করে, কিন্তু তুমি তাহা অসত্য বলিয়। জান, তাহা হইলে 
উহা তোমার চরম বিশ্বাসঘাতকতা হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত সুফিয়ান - আবু দাউদ 



আযান 
নামাযের পর্বে আযান দেওয়া হয়! ইহা তাওহীদের বিজয় ঘোষণা । 

আযানের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ডাক হয় এবং 
ঘোষণা কর! হয় যে, আল্লাহ্ সবশেষ্ঠ, মোহাম্মদ তাহার রসুল, নামাযে 
আস, মুক্তির পথে আস, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই | নিদ্রা হইতে নামায 
উত্তম | 

১। ইহুদী এবং খীষ্টানদের অনুকরণে অগ্ি ও ঘণ্টার প্রস্তাব কর। হইলে 

রসূলুল্লাহ (দ:) বেলালকে সমান সংখ্যায় আযান এবং বেজোড় সংখ্যায় ইকামত 
বলিতে আদেশ করিলেন । ৃ 

বর্ণনায় ঃ হযবত আনাস । . -বেখারী, মোসলেম 

২। তিনি বলিলেন £ বল, আল্লাহ সবশ্ষ্ঠ (8 বার), আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি আল্লাহ্ ছাঁড়৷ কোন উপাস্য নাই (২বার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি 

মোহান্মদ আল্লাহ্র রসূল (২ বার) । অতঃপর তিনি আবার বলিলেন £ আমি 
সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই (২ বার ), নামাযে 

আস (২ বার), মুক্তির জন্য আস (২বার), আল্লাহ্ সবশ্রেষ্ঠ (২বার), আল্লাহ্ 
ছাড়া কোন উপাস্য নাই (১ বার)। ঠিক এইরূপ আমাকে আযান শিক্ষা 
দিয়াছেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু যাহজবা | _মোসলেস 

৩। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর সময় আযানের প্রত্যেক বাক্য দুই বার বল৷ 
হইত এবং ইকামত এক বার । শুধু তিনি বলিতেন, নামায শুরু হইয়াছে 
(২ বার)। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমর । -আব দাউদ, নেসারী 

৪। রসূলুল্লাহ. ১৯টি শব্দে আযান এবং ১৭টি শব্দে ইকামত শিক্ষা 

দিয়াছিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ মাহ্জুব। | তিরমিজী, আবু দাউদ 
হট ৩ 
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৫। আমাকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বলিলেন। আমি আযান 

দিলাম । বেলাল ইকামত দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন : যেয়াদ আযান 

দিয়াছে । যে আযান দেয় সে-ই ইকামত পড়িবে । . 
বর্ণনায় £ হযরত যেয়াদ । - তিরমিজী, আবু দাউদ 

৬| মদীনায় মুসলমানগণ একত্র হইত। নামাযের সময় নির্ধারিত ছিল 
সেই জন্য কেহ আযান দ্িতনা । একদিন এই বিষয় কথ হইল । একজন 

বলিল : খীষ্টানদের ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় ধবনি কর । অন্য জন বলিল £ ইহুদীদের 
শিঙ্গায় ফঁকের ন্যায় ফ'ক দাও। হযরত উমর বলিলেন: তোমাদের নাষাযে 
ডাকিবার জন্য কোন লোককে ঘোষণা করিতে বলিবে না? রসলুল্লাহ্ 
(দ:) বলিলেন : হে বেলাল! উঠ এবং নামাযের জন্য আযান দাও। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | --বোখারী, মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের জন্য 'একটি ঘণ্টা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। 
আমি শ্বপে দেখিলাম এক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা নিয়া আমার নিকট আসিল। 
আমি বলিলাম £ হে আবদুল্লাহ্! তুমি কি এই ঘণ্টাটি কিনিবে? প্রশ্ন করিল : 
ইহা দিয়' তুমি কি করিবে? বলিল £ নামাযের জন্য ইহা স্বারা আহ্বান 

কবিব। তিনি বলিলেন ইহা হইতেও কি উত্তম পথ তোমাকে দেখাইব না ? 
আমি বলিলাম £ হা | তিনি বলিলেন £ আল্লাহু আকবর- শেষ পর্যন্ত ইকামতও 
এইরূপ বলিবে। ভোরে রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকটে আসিয়া হ্ৃপরের কথ! 

প্রকাশ করিলাম । তিনি বলিলেন খোদার মজি ইহা সত্য স্বপ্ন। তুমি 

যাহা দেখিয়াছ বেলালের নিকট বল এবং তদ্দারা আযান দিতে বল, তাহার 

স্বর তোমার স্বর অপেক্ষা উচচ। আমি গিয়া বেলালকে শিক্ষা দিলাম। 

সে তন্দারা আযান দিতে লাগিল। হযরত উমর ঘরে বিয়া শুনিতে পাইয়া 

চাদর টানিয়া বাহিরে আঁসিলেন এবং বলিলেন : হে আল্লাহ্র রসূল! যিনি. 
আপনাকে সত্য ধর্সহ পাঠাইয়াছেন তাহার শপথ, সে যাহা স্বপে দেখিয়াছে, 

আমিও তাহাই দেখিয়াছি ।. রগূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ যাবতীয় প্রশংসা 
আল্লাহর জন্য। 

বর্ণনায় ; হযরত আবদ-ল্লাহ বিন্ যায়েদ । - আবু দাউদ, ইবৃনে মাযাহ্ 
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৮। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বেলালকে দূই অঙ্গুলী কর্ণের ভিতরে রাখিতে 
আদেশ দিলেন এবং বলিলেন ₹ ইহা স্বরকে উচচ করিবে । | 

বর্ণনায় £ হযরত জাবদূর রহমান । _ ইব্নে মাযাহ 

৯1 আমি বলিলাম: হে আল্লাহর রস্ল! আমাকে আযানের স্থনৃত 
শিক্ষা দিন | ললাট যুছিয়৷ তিনি বলিলেন : তুমি বলিবে, আল্লা আকবর 
(৪বার) তদ্দারা তোমার স্বর উচচ হইবে । আবার বলিবে, আল্লাহ্ ব্যতীত 
অন্য উপাস্য নাই (২বার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহান্মদ আল্লাহর 
রসূল (২বার) তখন তোমার স্বরকে নত করিবে | অতঃপর শাহাদাতের সময় 
তোমার স্বরকে নত করিবে । আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত 
উপাস্য নাই (২ বার), নামাযে আস (২ বার), মুক্তির জন্য আস (২ বার)। 
ফজরের নামাযের সময় বলিতাম, নিদ্রা হইতে নামায উত্তম (২ বার), আল্লাহ্ 
সবশ্রেষ্ঠ (২ বার), আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই (১ বার)। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূর রহমান। _ আবু দাউদ 

১০। ফজরের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সময় আযানের 

কথা বার বার বলিও না । 

বর্ণনায় £ হযরত বেলাল । _-তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১১। বস্লুললাহ্ (দ:) বেলালকে বলিয়াছেন £ যখন তুমি আযান দাও, 

ইহাকে দীর্ঘ কর; যখন তুমি ইকামত পড়, তাড়াতাড়ি কর | আযান এবং 
ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় অপেক্ষা কর, একজন ভোজনকারী বেন 
তাহার খাদ্য শেষ করিতে পারে, একজন পানকারী যেন তাহার পান শেষ 
করিতে পারে, একজন মলমূত্র ত্যাগকারী যেন তাহার কার্য শেষ করিয়া 
আসিতে পারে এবং আমাকে না দেখ! পর্যস্ত নামাযে দাড়াইও না | 

বর্ণনায় ; হযরত জাবের | -তিবমিজী 

১২। আমি ফজরের নামাযের জন্য রসূলুলীহ (দ:)-এর সহিত বাহির 
হইয়া আসিলাম । তিনি যে ব্যক্তির নিকট দিয়া গিয়াছেম তাহাকে নামাযের 

জন্য ডাকিলেন, অথবা পায়ের গ্বারা তাহাকে নাড়িলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু বাকৃরা | --আৰ্ দাউদ 
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রসুলুলাহ্ (দ:)-এর সময় শেষ রাত্রে দইটি আযান দেওয়৷ হইত । তাহাজ্জদ 

বা সেহেরীর সময় এবং ফজরের নামাযের জন্য সোবেহ সাদেকে। 

১। বেলাল রাত্রিতে ঘোষণা করিত, খাও এবং পান কর। এমন,কি 

সে ইবনে উম্মে মাকৃতুমকেও ডাকিত | ইবনে উমর বলেনঃ ইবনে উন্মে 

মাকতুম অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন | তিনি আযান দিতেন না, যে পর্যস্ত' না 

তাহাকে বল৷ হইত যে, ভোর করিয়া ফেলিয়াছেন | 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর । - বোখারী, মোসলেম 

২। মুসলমানদের দুইটি বিষয় মুয়াজ্জি নদের ঘাড়ে ঝ.লিয়া রহিয়াছে। 
তাহাদের রোয! এবং নামায | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর ॥ - ইবনে মাযাহ্ 

৩। বেলানের আযান যেন তোমাদের সেহেরী খাইতে বাধা না দেয়। 

বণনায় ঃ হযরত সামেরাহ বিন্ জুনদূব | _মোসলেম 

৪1 আমি এবং আমার চাচাত ভাই বমূল্লাহ্ (দ:)-এর নিকটে আসিলে 
তিনি বলিলেন: যখন তোমর! সফরে যাইবে আবান দিবে এবং ইকামত 

বলিবে। তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় তাহাকে ইমাম কর। 

বণনায় ঃ হযরত মালেক বিন্ হয়াইরিস্ | --বোখারী 

৫1 আমাদিগকে বলিলেন £ আমাকে যেরূপ নামায পড়িতে দেখ, 

তদ্রপ নামায পড়। যখন নামাযের সময় হয়, তোমাদের ভিতর কেহ যেন 
আযান দেয়, যে বড় সেযেন ইমাম হয়। 

বণনায়ঃ হযরত মালেক বিন্ হয়াইরিস্ | - বোখারী,মোসলেম 

৬1। যখন নামাযের ইকামত বলা 'হয়, তখন তোর! দৌড়াইয়া আসিবে 

না; হাঁটিয়া আসিও যেন তোমাদের উপর শান্তি ও গান্তীর্য বিরাজ করে । 

যাহ! তোমরা! পাইবে পড়িবে এবং যাহা পাইবে না তাহা পরে পর্ণ কর। 
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মোঁসলেমের বর্ণনায় আছে £ তোমাদের কেহ যদি নামাযের জন্য বাহির হয়, 

তখন সে নামাযেই থাকে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা। --বোখারী, মোসলেম 

৭| খয়বরের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার সময় রাত্রে চলিতেছিলেন। যখন 
তিনি পরিশ্বান্ত হইলেন, বেলালকে বলিলেন; আমাদের জন্য রাত্রির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিও। অতঃপর বেলাল নামায পড়িল যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব 
হইল। রস্লুল্লাহ (দঃ) এবং সাহাবীগণ নিদ্রিত ছিলেন । ভোর নিকটবর্তী 
হইলে বেলাল সূর্য উদয়ের দিকে মুখ করিয়া স্বীর উটের গায়ে হেলান দিলে 
তাহার চক্ৃদ্বয় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। যে পর্যন্ত না সর্ধ-কিরণ আসিয়া 
তাহাদের গায়ে লাগিল ততক্ষণ কেহই জাগরিত হইলেন না। রসুলুল্লাহ 
(দ:)-ই প্রথম জাগরিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন £ ওহে বেলাল! বেলাল 
বলিল: যাহ। আপনাকে পরাভূত করিয়াছে তাহাই আমাকেও পরাভূত 
করিয়াছে। তিনি বলিলেন £ উট আগে টাঁন ! উট আগে টানা হইলে রস্লুল্লাহ্ 
(দঃ) অযু করিলেন, বেলালকে আদেশ দিলেন : বেলাল ইকামত বলিলেন । 

অতঃপর তিনি নামাষ পড়াইলেন। নামায শেষে বলিলেন: যে নামাষ 
পড়িতে ভুলিয়া! যায়, তাহার স্মরণ হইলে সে যেন তাহা পড়ে ; কেন-না 

আল্লীহ্ বলিয়াছেন £ আমারই স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। 
বশনায় £ হযরত আব্ হোরায়বা। _-মোসলেম 

৮। যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, যে পর্যন্ত তোমরা আমাকে 

বাহির হইতে না দেখ,সে পর্যন্ত দীঁড়াইও না । 
বণনায় হযরত আৰ কাতাদাহু। বোখারী, মোপলেম 

আযানের ফজিলত 
১। বিচারের দিন মুয়াজ্জিনগণের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ গর্নান (ঘাড়) হইবে! 
বর্ণনায় : হযরত ষাবিয়। | --মোসলেম 

২। যখন নামাযের আযান হয়, শয়তান পিছনে চলিয়। যায়| এতদ্রে 
চলিয়া, যায় যেন আযানের শব্দ শুনিতে না৷ পাঁয়। আযান শেষ হইলে 
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সম্মথে আসে । কিন্তু আবার যখন তকবীর বলা হইতে থাকে পিছনে 
পলাইতে থাকে, তকবীর শেষ হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং মনের 

ভিতরে সন্দেহ স্থঘ্টি করে এবং বলে : ইহা সাঁরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ 
কর। অবশেষে মানুষ এমন হইয়া যায়, সে বলিতে পারে না কত রাকাত, 
নামায পড়িয়াছে। 

বণনায় ঃ হযবত আব হোবায়র। | --বোখারী, মোসলেম 

৩। ইমাম জামিনদার, মুয়াজ্জিন আমানতদার | হে আল্লাহ্ ! ইমায়- 

দিগকে হেদায়েত কর এবং মুয়াজ্জিনগণকে ক্ষম৷ কর। 
বণনায় £ হযরত অ!ব ছে রায়না । আবূ দাউদ, তিরমিজী 

৪। মুয়াজ্জিনকে ক্ষম! করিয়। দেওয়া হইবে এবং স্বরের দ'রত্ব পর্যন্ত 
সমস্ত মঙজীব ও নিজীঁব দ্রব্য তাহার জনা সাক্ষ্য দিবে । বে তাহ! শুনিয়া 

নামাঁব পড়িতে আসিবে, তাহার জন্য পঁচিশ নামাযের সওয়াব লেখা হয় এবং 

উভর নাখাযের মধাকার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়৷ হইবে ! 
বর্ণনায £ হযরত আৰু ছোবাযবা | ্ -আব্ দাউদ, ইবনে মাষাহ্ 

৫1 আমরা রমূলুলাহ (দঃ)-এর সহিত ছিলাম । বেলাল আযান দিল । 
আযান শেঘে তিনি বলিলেন যে বিশ্বাসের যহিত এইরূপ বলিবে, সে 

বেহেশতে যাইবে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়বা । __নেসায়ী 

৬। মুয়াজ্ডিনের স্বর যতদুর যাইবে উহার মধ্যকার জিন, মানুষ 
ইত্যাদি যে কেহ শুনিবে, কিয়ামতের দিন তাছার জন্য সাক্ষ্য দিবে। 

নায় £ হযবত আব শঈদ খুধ্লী | -_-বোখারী - 

৭| যর্খন কোন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনিবে, জবাবে সে যাহা 

বলে তাঁহার অনুরূপ বল এবং আমার প্রতি দরূদ পড়িবে । যে আমার প্রতি 

একবার দরূদ পাঠায় আল্লাহ্ তাহার জন্য দশবার রহমত (অনুগহ) করেন । 
অত:পর আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য ওয়াছিলা প্রার্থনা কর, উহা হইতেছে 

বেহেশতে একটি উচচ পদ যাহা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র বান্দা 
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ভিন্য অনু কাহারও জন্যে নহে | আমি আশা করি, আমিই হইব সেই জন। 

অতএব আমার. জন্য যে ওয়াছিল৷ প্রার্থনা করে, তাহার জন্য আমার 
শাফায়াত (সুপারিশ) হালাল হয়। 

বর্ণনায়; হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ আমর। -মোসলেষ 

৮। মুয়াজ্জিনের কথার পরে যে ব্যক্তি কথাগুলি অন্তরের সহিত বলে, 
সে বেহেশৃতে যাইবে | “আল্লাহু আকবর' (আল্লহ. শ্রেষ্ঠ, মহনি) বলিলে, আল্লাহু 

আকবর' বলা। “আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই' 
বলিলে, তাহা বলা । “আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসল' 

বলিলে, তাহা বলা | “নামাযে আম" বলিলে, আল্লাহর সাহাব্য ও শক্তি 
ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, বলা । মুক্তির পখে আস বলিলে, আল্লাহ্র সাহায্য 
ও শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, বলা । “আগ্লীছু আকবর: বলিলে, তাহা 

বলা। “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই' বলিলে, তাহ। বলা । 
বর্ণনাঃ হযলত উমর -_মোগলেম 

৯। বিচারের দিন তিন ব্যক্তি মেশুকের (মৃগনাভির) স্তুপের উপর 
থাকিবে ; (১) এ দাস বে আল্লাহ্র প্রাত কতব্য এবং স্বীয় মনিবের প্রতি 

কর্তব্য সম্পাদন করে ; (২) এব্যক্তি যে লোকের নেতা হয় এবং তাহার তাহার 
প্রতি সন্তষ্ট থাকে এবং (৩) এ ব্যক্তি যে দিবারাত্রে পাঁচ বার আযান দেয়। 

বণনায় £ হযরত উমর | _তিরমিজী 

১০। যেব্যক্তি আযান শুনিয়া বলে: হে আল্লাহ ! এই পূর্ণ আহ্বান 
ও প্রতিষ্টিত নামাযের প্রভু! তুমি মোহাম্মদ (দঃ)-কে ওয়াছিলা ও মধীদা 

দান কর এবং “মকামে মাঁহ্যুদে” (সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে) তাঁহাকে পৌীছাও 
যাহার ওয়াদা তুমি করিয়াছ। কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার শ্রাফায়াতি 
ওরাজেব হইবে | 

ব্নায়  হযবত জাবের । _-বোখাবী 

১১। শয়তান যখন নামাযের আযান শুনে, সে বাওহ স্থান (দীন! 
হইতে ৩৬ মাইল দরে) পর্মস্ত চলিয়া যায়। 

বর্ণনায়: হযরত জাবের । -মোসলেহ 
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১২। প্রভাতে রস্ূল্লাহ্ (দঃ) শক্রদিগকে আক্রমণ করিতেন। যদি 
আযান শুনিতেন তবে বিরত থাকিতেন, অন্যথায় আক্রমণ চালাইতেন । 

একদা এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন £ আল্লা আকবর, আল্লাহু আকবর। 

তিনি বলিলেন ঃ ইসলামের উপর আছ । সেবলিলঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন 

উপাস্য নাই। তিনি বলিলেন তুমি দোযখ হইতে বাঁচিয়া গেলে। সকলে 
তাহার দিকে লক্ষা করিলে দেখিলেন, সে একজন মেষ বা ছাগ পালক । 

বর্ণনায় £ হযবত আনাস । --মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; আবান ও ইকামতের মব্যকার দোয়া 

ফিরাইয়া দেওয়া হয় না । 
বর্ণনায় ঃ হযবত আনাস। -আব্ দাউদ, তিরমিজী 

১৪। যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনিয়া বলিবে £ আমি ঘোষণা! 
করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন 
শরীক নাই এবং মোহাম্মদ তীহার বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু, 
মোহাম্মদকে রসূল ও ইসলামকে ধর্মরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট হইরাছি। তাহার 

গোঁনাই মাক করা হইবে । 
বর্ণনা £ হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওক্কাম । --মোসলেম 

১৫। দই আযানের ভিতরে (আযান ও ইকামত) এক নামায, দুই 
আযানের ভিতর এক নামায । তৃতীয় বার তিনি বলিলেন: যে চাহে তাহার 
জন্য । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদ্ল্লাহ বিন্ মোগফল। --বোখারী 

১৬। যে ব্যক্তি সওয়াবের (পুণ্যের) আশা করিয়া ৭ বৎসর আযান দেয় 
তাহার নাম দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লেখা হয় | 

বর্ণনায়; হযরত ইবনে আব্বাস । - তিরমিজী, ইব্নে মাষাহ 

১৭। পর্বত শিখরে দীড়াইয়া যে এক আযান দিয়া নামায পড়ে, 
তোমার প্রভু তাহার প্রতি সন্তষ্ঠ । তখন আল্লাহ্ বলেনঃ আমার এই বান্দার 
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প্রতি লক্ষ্য কর। আমাকে ভয় করিয়া আযান দেয়, নামায পড়ে। আমি 
আমার বান্দাকে ক্ষমা! করিলাম এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওকাবা বিন্ আমের । --আবু দাউদ, নেসায়ী 

১৮ | আমি বলিলাম £ আমাকে আমার গোত্রের ইমাম বা নেতা নিষুক্ত 
করুন। তিনি বলিলেন £ তুমি তাহাদের নৈতা, তাহাদের মধ্যে দর্বল ব্যক্তির 

প্রতি লক্ষ্য রাখিও যেন .তোমাকে অল্সরণ করে এবং এমন একজন 
মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করিও যে আযানের বিনিময়ে মজরী গ্রহণ করিবে না । 

বর্ণনায় £ হযরত উসমান বিন্ আবিল আ্। - আব দাউদ, নেসায়ী 

১৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে মাগরিবের আযানের সময় বলিতে শিক্ষা 

দিয়াছেন ; হে খোদা ! ইহা তৌঁমার রাত্রের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান 

এবং তোমার মুয়াজ্জিনের আযানের সময় | আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও । 
বর্ণনায় £ হযবত উন্মে সালমাহ্। - আবূ দাউদ 

২০। বেলাল ইকামত বলিতে আবন্ভ করিল! যখন বলিল : আরন্ত-. 

হইয়াছে, তখন রসলুল্লাহ বলিলেন £ আল্লাহ্ ইহাকে কায়েম এবং বরাবর 

স্থায়ী করুন এবং তিনি সমস্ত ইকামতে হবরত উমরের বণিত হাদীস বলিলেন। 
বণনায় £ হযরত আবু ওষাষাহ্ । -_-অ'বু দাউদ 

২১। দুইটি জিনিস অগ্রাহ্য হয় না অথবা কম অগ্রাহ্য হয়, (১) 

আঘানের সময়ের দোয়া, (২) যুদ্ধের সময়ের দোয়া | অন্য বর্ণনায় £ বৃষ্টি 

পড়িবার সময় নীচে থাকাকালীন দোয়া । 
বর্ণনায় : হযরত লহল বিন্ সাদ। ৪ - আধ দাউদ 

২২। এক ব্যক্তি বলিল £ আমাদের অপেক্ষা মুয়াজ্জিনগণ অধিক 
মর্ষাদা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন £ তাহারা যাহা বলে তাহা বল। 
যখন শেষ কর প্রার্থনা কর, তোমাকেও দেওয়া হইবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আঁবদৃল্লাহ বিন আমর । আবু দাউদ 



১৩৮ হাদীসে স্ব 

২৩। মুয়াজ্জিনকে যখন শাহাদাত বলিতে শুনিতেন, তখন তিনি 
বলিতেন 5 আর আমিও আর আমিও। 

বর্ণনায় £ হয়বত আয়েশা । - আব দাউদ 

২৪1 যেবার বৎসর পর্ষস্ত আযান দেয়, বেহেশত তাহার জন্য ওয়াজেব 

হয় এবং প্রত্যেক দিনই তাহার জন্য ৬০টি নেকী লেখা হয় এবং প্রত্যেক 

ইকামতের জন্য ৩০টি নেকী । 

বর্ণ নয 2 হযবভ ইবনে ওমবল | ইবনে মায়াহ 

আরাফতে এবং মুযদালিফাতে অপেক্ষা কর! 
মিন! হইতে আরাফতে বাইবার পথে জিজ্ঞাস। করা হইল : এই দিনে ১। 

রস রি (দ:)-এর সহিত কি করিতেন £ বলিলেন: আমাদের মধ্যে 
৫৮০ 2 

কেহ কেহ লাব্বারেক (দাস উপস্থিত হইয়াছে) বলিত এবং কেহ কেহ তকবীর 
ডু তাহ নিষেধ করা হয় নাই | 

বর্ণন'ব 2 হমনত আনস। --বোখারী যোসলেম 

২।| আমি এইখানে কোরবানী করিয়াছি এবং মিনার প্রত্যেক স্থানই 

কোরবান'্র স্থান। তোমাদের তাবুর ভিতর জবেহ কর। আমি এইখানে 
এবং আরাফতে অপেক্ষা করিয়াছি । ইহার প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষা করিবার 

স্বান। আমি এইখানে এবং মুবদালিফায় অপেক্ষা করিয়াছি এবং ইহার 
প্রত্যেক স্থানই অপেক্ষা করিবার স্বান। 

ব্্ণনায় ১ হযবভ জাবেব। - মোসলেম 

৩। আরাফিন্তের প্রত্যেক স্বানই অপেক্ষার স্থান, মিনার প্রত্যেক স্বানই 

কোরবানীর স্থান এবং মুযদালিফার প্রত্যেক স্বানই অপেক্ষার স্বান। 
মক্কার প্রত্যেক গলিই পথ এবং কোরবানীর স্থান। 

বর্ণনার £ হযলত জাবেব | --আবু দাউদ 

৪1 রশূলুলাহ (দঃ) ম্যদালিফ! হইতে শাস্তভাবে রওয়ানা হইলেন 
এবং লোকজনকেও শান্তভাবে রওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। তিনি 



আরাফতে এবংগ্ুষদালিফাতে অপেক্ষা! করা ১৩৯ 

মোহাচ্ছের উপত্যকার পার্শ দিয়া ভ্রতবেগে চলিয়া গেলেন। তাহাদিগকে 

খাজ্ফের পাথরের ন্যায় পাথর মারিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন £ 
হয় ত এই বৎসরের পর আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের । --বোখারী 

৫ | আরফার (পরিচয়ের) দিনেৰ মত এমন কোন দিন নাই মেদিন আল্লাহ্ 
দোযখের আগুন হইতে এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে মুক্ত কবেন | তিনি ক্ষমা 

লইয়' নিকটে আসেন এবং তাহাদের সহিত ফিরেশতাগণ হইতে প্রশংসাবাদ 
গুহণ কবেন। তিনি বলেন £ এই লোকগণ কি চায় £ 

. বর্ণনায় £ হষবভ আবেশ! মোসলেম 

৬। কোরেশগণ ও যাহারা তাহাদের ধর্মের অনুসারী, তাহার! মুষদালিফায় 
অবস্থান করিত এবং তাহাদের নাম ছিল “ছুমসৃ” (সাহসী) । অন্যান্য 
আরবগণ আরাফতে থাকিত। ইসলামের আবিভাব ইহার নবীকে আরাফতে 
আসিতে এবং তথায় অপেক্ষা করিতে এবং তথা হইতে (ফিরিয়। ) যাইতে 
আদেশ দিয়াছেন | কেন-না, আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ তারপর লোকজন যেখান 

হইতে ফিরিয়া আসে, সেখান হইতে ফিরিয়া আস । 
বর্ণনায় £ হয়বত আয়েশ | --বোখারী, মোসলেম 

৭| আমি আরফার দিনে রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে খচচরের উপর আরোহণ 
করিব! দুই রেকাবের ( পাদানের ) উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে সযোধন 

করিতে দেখিয়াছি । 
বর্ণনায় ঃ হয়রত খালেদ। --আবু দাউদ 

৮1 সবাপেক্ষ। উত্তম দোয়া আরাফতের দিনের দোয়া এবং আমি 

যাহা বলিয়াছি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যাহা বলিয়াছেন তন্মধে) 
সবৌত্তম বাক্য : আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তিনি এক, তাহার 

কোন শরীক নাই। রাজত্ব তীঁহারই, প্রশংসা তাহারই এবং তিনি সর্ববিষয়ে 

শক্তিশালী ৷ | 
বর্ণনায় ; হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। --তিরমিজী 



১৪০ হাদীসে রস্ল 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রে তাহার উন্মতগণের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। 
তাহাকে বলা হইল £ আমি অত্যাচারী লোক ব্যতীত অন্যান্যকে ক্ষমা 
করিয়াছি, কেন-না আমি তাহার নিকট হইতে অত্যাচারিত লোকের জন্য 
সওয়াব লইব। তিনি বলিলেন £ হে প্রভু ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, অত্যাচারিতকে 

বেহেশত দান কর, এবং জালিমকে ক্ষমা কর। রাত্রে ইহার-কোন জবাব 

দেওয়া হইল ন1। প্রাতঃকাল পর্যন্ত মুযদালিফার অপেন্ষ। করিলেন। তিনি 

আবার এই দোয়া চাহিলেন এবং তিনি যাহ। চাহিলেন তাহা কবল হইলে 
হাসিয়া উঠিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর তাহাকে বলিলেন £ 

আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি উতৎ্ণর্গ হউক, ইহ! এমন এক সময় যখন 
আপনি হাসিতে পারেন না| কি জিনিম»আপনাকে হাসাইয়াছে ? আল্লাহ্ 
আপনার দস্তসমূহকে হাসিতে দিন। তিনি বলিলেন : যখন আল্লাহ্র শব্র 

শয়তান জানিল যে, মহান আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং আমার 
উম্মতকে ক্ষমা করিয়াছেন, সে মাটি লইয়! মাথায মাখিতে লাগিল এবং 

ইহাকে ভয় ও ধ্বংসের দ্বারা লানত করিতে লাগিল। যেধে ঘিরুৎসাহ 

হইয়াছিল, তাহা আমাকে হাসাইয়াছে। 
বণনায় £ হয়রত আব্বাস । --ইব্নে মাযাহ, 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরবানীর রাত্রে উন্মে সালেমাকে পাঠাইয়া 

দিলেন। তিনি ফজরের পূর্বে জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এব: 
দ্রেত চলিয়া গেলেন। সেইদিন তিনি তাহার সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশ । _-আবু দাউদ 

১১। ওসামা বিন্ যায়েদকে জিজ্ঞাসা কর! হইল £ রসূলুল্লাহ (ব:) 

বিদায়-হজ্জ শেষ করিতে তিনি কিরূপ সফর করিয়াছিলেন ? তিনি 

বলিলেন £ তিনি দ্রুত আরোহণ করিয়া! চলিরাছেন এবং উন্মুক্ত স্বান দেখিয়া 
দঁড়াইয়াছেন। 

বর্ণনায় : হিশাম বিন্ ওরওয়াহ্ | - বোখারী, মোসলেন 

১২। আরাফতের দিন রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিলেন! পিছন হইতে একটি উচচ শব্দ ও উষ্ট্রকে প্রহারের শব্দ 



আরাফতে এবং ম্যদালিফাতে অপেক্া করা ১৪১ 

শুনিতে পাইলেন । তিনি তাহার যষ্টি দ্বার। ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন 2 

হেলোক সকল ! তোমরা নীরব থাক, দৌড়াদৌডিতে ধর্ম নাই । 
বর্ণনায় ২ হযরত ইবনে আব্বাস | --বোখারী 

১৩। ওসামা বিন্ যায়েদ আরাফত হইতে মুষদালিফাহ্ পধস্ত রসূলুল্লাহ্ 

(দ:)-এর পশ্চাতে আরোহী ছিলেন । ফজল মুযদালিফাহ্ হইতে মিনা 
পর্যন্ত তাহার পশ্চাতে ছিলেন | উভয়ই বলিয়াছেন : রস্লুল্লাহ্ (দঃ) জামরায়ে 

আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যস্ত “লাব্বায়েক' বলিয়াছিলেন । 
বর্ণনায়: হথবত ইবনে আব্বাস । - বোখারী, মোসলেম 

১৪। ফজল বিন্ আব্বাস পিছনে আরোহী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন 2 

আরাফতে রাত্রি ও মুবদালিফাতে প্রাতঃকাল সম্বন্ধে প্রত্যাবর্তনকারী লোক- 
দিগকে রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছিলেন £ শান্ততাবে যাও। তখন তিনি উষ্ট্রকে 

চালনা হইতে বিরত করিয়া ছিলেন। মিনাতে মোহাচ্ছের নামক স্বানে 

নামিয়া বলিলেন £ তোমরা খাজাফ হইতে প্রস্তর খণ্ড জামরাতে নিক্ষেপের 

জন্য লও | জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করা পর্যস্ত তিনি “লাব্বায়েক' 

বলা হইতে বিরত হন নাই। 
বণনায়£ হয়রত ইবনে আব্বাস। - যোপলেম 

১৫। মুযদালিফাঁয় রাত্রি যাপন কালে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে 
গর্দভের পৃষ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের উরুতে ধাকা৷ দিয়া বলিলেন £ 
হে পুত্রগণ ! সৃযোদয় ন! হওয়! পর্যন্ত জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিও না। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | __ আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্ 

১৬। উমরাহকারী বা আবাসে বসবাসকারী পাথরখানা স্পর্শ না করা 
পর্যন্ত “লাব্বায়েক' বলিতে থাকিবে । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস।. -_আবু দাউদ 

১৭। রস্লুলাহ্ (দ:) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে 
পড়িয়াছিলেন। প্রত্যেক নামাযে ইকামত পড়িয়াছিলেন। উভয়ে নামাযের 

মধ্যে বা প্রত্যেক নামাযের শেষে তিনি তদ্বীহ পড়েন নাই। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | _. বোখারী 



১৪২ হাদীসে রসুল 

১৮। মুযদালিফায় একত্রে দুই নামায মাগরিব ও এশা ব্যতীত আমি 
রস্লুললাহ্ (দ:)-কে কোন নামায নিদিষ্ট সময় ব্যতীত পড়িতে দেখি নাই। 

সেই দিন তিনি সময়ের পর্বে ফজরের নামায পড়িয়াছিলেন। 
বর্ণনায় £ হয়রত আবদুল্লাহ। 1. _--বোখারী 

১৯। আমি রস্লুললাহ, (দ:)-এর সহিত ক্রত আরোহণ করিয়৷ গিয়া- 
ছিলাম। মুযদালিফায় পেঁছা৷ পর্যন্ত তাহার পদছয় মাটি স্পর্শ করে নাই। 
শরীদকে বলিতে শুনিয়াছি। 

বর্ণনায় £ ইয়াকব বিন আসেম। -আব্ দাউদ 

আরিয়াত 

বিনা টাকায় কোন সম্পত্তি ধার বা বন্দোবস্ত দেওয়াকে আরিয়াত বলে। 
এই ব্যবস্থায় মূল সম্পত্তি ফেরত পাওয়া যায় । 

১1. আরিয়াত দিতে হয়, মিনহা ফেরত যোগ্য এবং খণ পরিশোধনীয় 
এবং জামিনদার ও খাতিক (দায়ী)। 

বর্ণনায় £ হযরত আৰ্ ওমাম]। --তিবমিজী, আৰ, দাউদ 

| হোনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (দ:) একটি বর্ম থার করিয়াছিলেন 

প্রশ হইল £ ইহা কিবলপ্ৰক লওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন : রেহানা- 

বদ্ধ ধাণ। 
ূ 

বর্ণনাম £ হযরত উম্াইয়াহাবন্ স/ফওযান। _ আবু দাউদ 

৩। রসুলুল্লাহ (দ:) আবু তালুহার মানদূব নামক ঘোড়াটি চাহিলেন 

এবং সওয়ার হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন : আমরা কিছুই 

দেখিলাম না! ইহাকে সাগর স্বরূপ দেখিলাম | হযরত আনাস বলেন : 
€ ইহাতে ) মদীনায় একদ। আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। 

বণনায় ; হযরত কাতাদাহ। _--তোখারী, মোপলেম 



আল্লাহ -ওয়াস্তে কাজ 

মুসলমান মাত্রেবই প্রত্যেকটি কাজেব উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ্র সন্তষ্ট 
বিধান! যে কাজেব উদ্দেশ্য আল্লাহ্ব সস্তাষ্ট বিধান নহে, উহা ধর্মের কাজ 

হইলেও উহা] সাংসাবিক কর্ম বলি! গণ্য হইবে এবং যে কাজেব উদ্দেশ্য 
আল্লাহ্ব সস্তষ্টি বিধান উহা! সাংসাবিক কর্ম হইলেও উহা ধর্মের ও 
ইবাদতেব কাজ বলিয৷ গণ্য হইবে। 

১। যে বাক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট কবিযা আল্লাহব সন্ভ্টি চাষ, মান্ষ 

হইতে তাহাকে বক্ষা কবিবাব জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যে আল্লাহকে অমন্তষ্ট 
কৰিষা মানুষের সস্তাষ্ট চা, আল্লাহ্ তাহাকে মাঁন্ষেব নিকট অর্পণ কবেন। 

বর্ণনা £ হযবত আয়েশ" ও হযবত মাবিয়া । -তিবমিজী 

২। বিচাবেব দিন সর্বপ্রথম শহীদকে বিচাবেব জন্য জানাইযা তাহাকে 
প্রদর্তড নিযামতেব কথা স্মবণ কবাইয়া দেওযা হইবে। সে তাহা চিনিতে 

পাবিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা কবা হইবে £ তুমি উহা দ্বাবা কি কবিয়াছ? 
সে বলিবে £ শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তোমাব জন্য যুদ্ধ কবিযাছি। আল্লাহ্ 
বলিবেন £ তুমি মিথ্যাবাদী ; ভুমি বীর বলিযা অভিহিত হওযাব জন্য যৃদ্ধ 
কবিযাহ এবং তাহা তোমাকে বলা! হুইযাছ্ে। অতঃপব আল্লাহইব নির্দেশে 
নিমুমুখী কবিয়া তাহাকে দোষখে নিক্ষেপ কবা হইবে । অতঃপৰ যে বাক্তি 
বিদ্যা শিক্ষা! কবিযাছে এবং শিক্ষা! দিযানে ও কবআন পাঠ কবিযাছে 
তাহাকে আনাইযা যাবতীয় নিযামতেব কথ স্মাবণ কবাইযা দিযা জিন্ঞাস। 

কবিবেন £ তুমি উহা দ্বারা কি কৰিষাছ ? সে বলিবে £ আমি বিদ্যা শিক্ষা 
কবিযাছি ও শিক্ষা দিযাছি এবং তোমাৰ জন্য কৃবআন পাঠ কবিযাছি। শাল্লাহ্ 
বলিবেন : তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি বিদ্যার্জন কবিযাছ আলেম বলিমা পবিচিত 
হইবার জন্য এবং কৃবআন পাঠ কবিযাচ কাবী (ক্বআান পাঠক) বলিয়া 
পবিচিত হইবাব জন্য । তোমাব সে পবিচষ হইযাচছে। অতঃপব আল্নাইৰ 
নির্দেশানসাবে দোযখে নিক্ষেপ কবা হইবে । অত:পব এ ব্যক্তিকে ডাকা 
হইবে যাহাকে সচ্ছলতা ও বিভিন্ন প্রকাবেব ধন-সম্পান্তি প্রদান কবা 



১৪৪ হাদীসে রসূল 
শু 

হইয়াছিল। তাহাকে প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়। দিয়া 
জিজ্ঞাসা করিবেন £ তুমি উহ! দ্বার! কি করিয়াছ ? সে বলিবে : তুমি যে পথে 
খরচ করা ভালবাস, তোমার জন্য ব্যয় করিতে আমি কোন পথ বাকী 
রাখি নাই। আল্লাহ্ বলিবেন 2 তুমি মিথ্যাবাদী । তুমি ব্যয় করিয়াছ 

নিজেকে দানবীর (শ্রেষ্ঠ দাতা) বলিয়৷ পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তোমার 
সে পরিচয় হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশান্সারে তাহাকে দোযখে 
নিক্ষেপ করা হইবে। 

বর্ণনায় ১ হযরত আবু হোরায়বা। _- মোসলেস 

,৩। তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্র কর্তব্য £ (১) চুক্তিবদ্ধ 

দাস যে মুক্তিপণ দিতে ইচ্ছ। করে, (২) বিবাহিত ব্যক্তি যে মোহরানা 

দিতে ইচ্ছা করে, এবং (৩) আল্লাহ্র পথে মুজাহিদ । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | -_তিরমিজী, নেসায়ী 

৪। যেব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, যে পথস্ত দুগ্ধ ওলানে পুনরায় 
ফিরিয়া না আসে সে পর্যন্ত দোমখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে 
না। আল্লাহর পথে ধুলাবালি এবং দেযিখের বাষ্প কোন বান্দার উপর 
সংযুক্ত হইবে না। 

বর্ণনায় ঃ হখরত আব্ হোরায়র৷ | _তিবমিজী 

৫1 “যব্বুল হোজন' হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। প্রশ কর 

হইল £ যব্বুল হোজন কি? তিনি বলিলেন £ ইহা এর জাহান্নামের একটি 
উপত্যকা ৷ জাহান্নাম (নরকের নাম) প্রত্যহ চারি হাজার বার ইহা হইতে 
আশয় চায়। প্রশ্ন করা হইল £ কাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে? তিনি 
বলিলেন £ পৰঁ সকল কৃরআন পাঠকারী যাহারা নিজেদের কাজ প্রদর্শন 

করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 

৬। যেদিন আল্লাহ্র ছায়া বাতীত অন্য ছায়া থাকিবে না, সেইদিন 

আল্লাহ্ সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করিবেন। (১) সুবিচারক ইমাম । (২) 
আল্লাহ্র ইবাদতে পরিশ্রমকারী যুবক । (৩) মজিদ হইতে বাহির হইয়া 



আল্লাহ্র-ওয়ান্তে কাজ ৯৪৫ 

পুনরায় ফিরিয়া না আসা পর্যস্ত যাহার মন মস্জিদেই আকৃষ্ট থাকে ; (8) 
যে দৃইব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য পরম্পরকে ভালবাসে, মিলিত হয় এবং পৃথক 
হয়; (৫) যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দুই চক্ষে 
হইতে অশ্ব প্রবাহিত হয়; (৬) যে ব্যক্তি বংশ-মর্ধাদাসম্পন এবং স্গন্দরী 
রমণী আহ্বান করিলে বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) যেব্যক্তি 
দান করিয়া এমন ভাবে গোপন রাখে যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দেয়, 
বাম হস্ত তাহা জানে না । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা । -_ বোখারী, মোসলেম 

৭| আল্লাহ্ ক্রোধের কতকাংশ ভালবাসেন এবং কতকাংশ ভালবাসেন না । 

সন্দেহজনক বিষয় ক্রোধ ভালবাসেন এবং সন্দেহমুক্ত বিষয় ক্রোধ ভালবাসেন 
না। অহংকারেরও যুদ্ধের বিষয় অহংকার ও দান করার সময় অহংকার আল্লাহ্ 
ভালবাসেন। বংশের অহংকার এবং অন্য বর্ণনায় ঃ বিদ্রোহের অহংকার 
ভালবাসেন না । 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের বিন্ আতিক | আবু দাউদ, আহমদ, নেসায়ী 

৮। দৃই বিন্দু ও দুইক্ষতের চাইতে অন্যকিছু আল্লাহ্র নিকট অধিক 
প্রিয় নহে। (১) আল্লাহ্র ভয়ে অশ্ব বিন্দ এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত 
রক্ত বিন্দু। (২) আল্লাহ্র পথে ক্ষত ও ফরয পালনে ক্ষত। 

বর্ণনায় হযরত আবু ওমামা | _ তিরমিজী 

৯1 দোযখের অগ্নি দুইটি চক্ষুকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে" চক্ষ 

আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে এবং যে চক্ষু আল্লাহ্র পথে পাহারায় বাত্র 
অতিবাহিত করে । 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস। _-তিরমিজী 

১০। সাহাবীগণকে বলিলেন £ আল্লাহ্র নিকট যথাযথভাবে বিনম্ 

হও। তীহার৷ বলিলেন ; আমর আল্লাহর নিকট অতি বিনম্র এবং যাবতীয় 
প্রশংসা আল্লাহর জন্য । তিনি বলিলেন £ তাহা নয়, বরং যে আল্লাহ্র নিকট 

১০ 



১৪৬ হাদীসে রসূ্ব 

অতি বিনয় হয়, সে যেন মস্তক এবং উহাতে যাহা আছে তাহা সংরক্ষণ 

করে এবং সে যেন উদর এবং উহাতে যাহ! আছে তাহা সংরক্ষণ করে 
এবং সেযেন মৃত্যু এবং ধ্বংসকে স্মরণ করে। যে ইহা করে, সে-ই আল্লাহ্র 
নিকট প্রকৃত বিনম্র হয়। 

বণনায় ১ হযরত ইবনে মসউদ | তিরমিজী 

১১। আল্লাহ্ তিন ব্যক্তিকে ভালখাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণ৷ করেন। 
(১) এক সম্পূদায়ের নিকট এক ব্যক্তি আল্লাহর নামে ভিক্ষা চাহিল কিন্ত 
তাহার! ভিক্ষা! দিতে অস্বীকার করিল। একজন পিছনে সরিয়া তাহাদের 
সাহায্য লইয়া গোপনে প্রদান করিল। আল্লাহ্ এবং দাতা ব্যতীত এই দানের 
কথা অন্য কেহই জানে না। (২) একদল লোক সারা রাত্র ভ্রমণে কাটাইয়া। 
যখন নিদ্রা অন্যান্য আরামের চাইতে অধিক আরামদায়ক বোধ হয়, তখন 

তাহারা মাথা রাখিল (অর্থাৎ নিদ্রার জন্য শুইয়া পড়িল )। একজন দাঁড়াইয়া 

আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ ও আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করিতেছিল। (৩) এক ব্যক্তি 
সৈনিক থাকাকালীন শক্রর সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিল । 
সে নিহত বা জয়ী হওয়৷ পর্যন্ত বক্ষ পাতিয়া অগ্রসর হইল। ঘৃণিত তিন 
ব্যক্তি; (১) বৃদ্ধ জেনাকার ; (২) গবিত দরিদ্র এবং (৩) অত্যাচারী ধনী । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবৃজর | - তিরমিজী, নেসায়ী 

আল্লাহর জন্য ভালবাস! ও ঘৃণা 
আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রির কার্য আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং ঘূণ! 
অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের আদি কাজের জন্য ভালবাসা এবং 

তাহাদের নিষিদ্ধ কার্কে মনে-প্রাণে ঘৃণা করা | মুমিন মুসলমানকে অবশ্যই 
ইহার অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে । 

১1 বিচারের দিন আল্লাহ্ বলিবেন; আমার গৌরবের জন্য পরস্পর 
পরম্পরকে কে ভালবাসিয়াছে? আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নাই, 
তাহাদিগকে আমার ছায়ায় আশয় দিব। 

বণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র।। - মোসলেষ 
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২। যখন আল্লাহ্ কেন বান্দাকে ভালবাসেন, জিব্রাঈলকে ডাকিয়া 

বলেন £ আমি অমুককে ভালবাসি । তুমিও অমুককে ভালবাস | জিবরাঈল 

তাহাকে ভালবাসে এবং আকাশে ঘোষণা করে : আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, 

তোমরাও তাহাকে ভালবাস | আকাশের বাসীন্দাগণ তাহাকে ভালবাসিতে 

থাকে এবং তাহার দোয়৷ দূনিয়াতে কবুল হইতে থাকে । আল্লাহ্ যখন 

কোন বান্দাকে ঘৃণা! করেন, তিনি জিব্বাঈলকে ডাকিয়। বলেন £ আমি অমুককে 

ঘৃণা করি, তুমিও তাহাকে ঘৃণা! কর | জিবরাঈল তাহাকে ঘৃণা করে এবং 

আকাশের বাসীন্দাদের ডাকিয়া ঘোষণা করে যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে 

ঘূণা করেন, তোমরাও তাহাকে ঘৃণা কর। তাহারা ঘুণা করিতে থাকে এবং 

পৃথিবীতে তাহার জন্য ঘৃণার স্যষ্টি হয়। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আব. হোরায়রা। _ মোসলেম 

৩। মানুষ তাহার বন্ধুর ধর্মভুভ্ত। সুতরাং কাহারও সহিত বন্বত্ব করিতে 
হইলে ইহা যেন তোমাদের লক্ষ্য থাকে । 

বর্ণনায় ঃ হয়বত আবু হোরায়র। | -_-আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিজী 

৪1| এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: যে তাহার কওমকে না দেখিয়াও 

ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিন বলিলেন: যে যাহাকে 

ভালবাসে, সে তাহার দলভুক্ত। 

বণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ | - বোখারী, মোসলেম 

| এক ব্যক্তি পরশ করিল £ কিয়ামত কখন হইবে? তিনি বলিলেন £ 

তোমার জন্য দুঃখ! তুমি ইহরি বিষয় কি চিন্তা করিয়াছ ? সে বলিল £ 
আমি কিছুই চিস্তা করি নাই। আমি আল্লাহকে ভালবাসি এবং তাহার 
রসূলকে ভালবাসি । তিনি বলিলেন : তুমি ধাহাদিগকে ভালবাস, তাহাদের 
সঙ্গে থাকিবে । আনাস বলেন: ইসলামের পরে মুসলমানদিগকে এই সংবাদ 
ব্যতীত অন্য কিছু শুনিয়া এত সন্তষ্ট হইতে দেখি নাই। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । -_ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ্ দঃ) বলেন : আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যাহারা আমার জন্য - 
অপরকে ভালবাসে, মজলিস করে, একে অপরের নিকটে বসবাস করে 
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এবং একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আমার ভালবাসা 
স্গনিশ্চিত। অন্য বর্ণনায় ঃ আমার গৌরবের জন্য যাহারা পরস্পরকে 

ভালবাসে, তাহাদের জন্য আলোর মিশ্বর হইবে । নবী এবং শহীদগণ 
তাহাদিগকে ঈর্ষা! করিবেন। 

বর্ণনায় ১ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। _-মালেক, তিরমিজী 

৭| আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবী বা শহীদ 
নহে, অথচ নবী ও শহীদগণ পদ-মর্ষাদার জন্য কিয়ামতে ঈর্ধা করিবে । 

পরশ করা হইল £ আমাদিগকে সংবাদ দিন তাহার কাহার! ? তিনি বলিলেন £ 

তাহার এ লোকগণ যাহাদের পরস্পর রক্তের বা সম্পত্তির কোন সম্পর্ক 
না থাকিলেও একে' অপরকে আল্লাহ্র সস্তষ্টির জন্য ভালবাসে । তাহাদের 
মুখমণ্ডল উজ্জুল হইবে। তাহারা আলোয় অবস্থান করিবে। যখন লোকে 
ভয় করে, তখন তাহারা ভয় করে না, যখন লোকে দুঃখিত হয়, তখন 
তাহারা দুঃখিত হয় না । অতঃপর রসূলুল্লাহ (দ:) এই আয়াত পাঠ করিলেন 2 
“সতর্ক হও! আল্লাহ্র বন্কুগণের কোন ভয় বা দুঃখ নাই।' 

বর্ণনায় £ হযরত উমর | -_আবু দাউদ 

৮। মৃমিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও সঙ্গী করিও না, ধর্মভীরু ব্যতীত 
অন্য কাহাকে ও তোমার খাদ্য দিও না । 

বণণনায় £ হযরত আবু সঈদ। -তিবমিজী, আবু দাউদ 

৯। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতার (€লোকের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে 
যেন তাহার নাম, পিতার নাম ও কোন্ বংশে জনা, তাহ জিজ্ঞাসা করে, 

তাহাতে ভানবাসার বন্ধন স্থদৃঢ় হয়। 

বর্ণনায় £ হযবত এযিদ বিন্ নোয়ামাহ্। এ. _তিরমিজী 

১০। যখন কোন লোক তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসে, সে যেন ভালবাসার 

কথা তাহাকে জ্ঞাপন করে। 

বর্ণনায় £ হযরত মেকদাম | - আবু দাউদ, তিরমিজী 

১১। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন £ তোমরা কি জান, আল্লাহ্র 
নিকট কোন্ কাধ উত্তম? একজন বলিল ঃ নামায এবং যাঁকাত। অন্য 
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বলিল : জেহাদ। তিনি বলিলেন : আল্লাহর নিকট উত্তম কাষ.আল্লাহ্র জন্য 
ভালবাসা এবং তাহারই জন্য ঘৃণা করা | 
বর্ণনায় £ হযরত আবুজর | . -_ আহযদ, আবু দাউদ 

১২। তিনি বলিলেন £ তৌমাদের মধ্যে কে উত্তম তাহা কি তোমাদিগকে 

জাঁনাইৰ না? সকলে বলিল £ হ!। তিনি বলিলেন : তোমাদের মধ্যে এ 

ব্যক্তিগণ উত্তম যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। 
বণনায় ঃ হযবত আসমায। | _-ইবৃনে মাযাহ 

১৩। রস্লুল্লহি (দঃ) দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ষ স্বাপন করিয়াছিলেন। 
উহাদের মধ্যে একজন আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, অপর জন সপ্তাহ দিনের 
মধ্যে মারা যাঁয়। তাহার জন্য দোয়া চাহিলে, তিনি বলিলেন; তোমরা 
কি চাহিলে ? তাহারা বলিল : আল্লাহর নিকট দোয়া চাহিলাম, যেন তিনি 

তাহাকে ক্ষমা করেন, যেন তিনি তাহার প্রতি সদয় হন এবং তাহার বন্ধুর 
সহিত মিলাইয়া দেন। তিনি বলিলেন: একজনের নামাযের তুলনায় 
অন্য জনের নামায কোথায় এবং তাহার কাধের তুলনায় অন্য জনের কার্য 
কোথায় বা তাহার রোযার তুলনায় তাহার রোয৷ কেথায়? উভয়ের মধ্যে 
আসমান-যমিন প্রভেদ। 

বণনায ঃ হযরত 'ওবায়েদ বিন্ খালেদ । _-আবু দাউদ, নেসায়ী 

আলাহ-র দয় 
আল্লাহ অসীম দরাময়। প্রত্যেকের কর্তব্য সর্বদা আল্লাহ্র দয়া ভিক্ষা করা । 
তাহার দয়া ব্যতীত মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই । 

১। তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহর ১০০টি দয়া আছেঁ। উহা হইতে একটি 

দয়া জিন, মান্ষ, পশুপক্ষী এবং কীট-পতঙ্গের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। 

সেই জন্যই তাহাদের পরম্পরের প্রতি ভালবাসা আছে; তাহারা একে অন্যের 

প্রতি দয়া প্রদর্শন করে । প্রাণিগণ তজ্জন্যই বাচচাদের প্রতি সহ করে। 

আল্লাহ্ ৯৯টি দয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিয়ামতে তদ্দারা তাহার বান্দাগণকে 
দয়া করিয়া দেখাইবেন। " 

বর্ণনায় ঃ হযরত আর্ হোরায়রা | -_-বোঁখারী 
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২। তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ যখন কট করিলেন, তিনি লিখিলেন £ 
নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করিয়াছে । 

বণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা | _ বোখারী 

৩। তিনি বলিয়াছেন : যদি কোন মুমিন জানিত যে আল্লাহ্র নিকট 
কত শাস্তি রহিয়াছে, কেহই বেহেশতের আঁশ! করিত না। যদি কোন 

মোশরেক জানিত যে আল্লাহ্র নিকট কত দয়! আছে, কেহই বেহেশতের 

আশ] হইতে নিরাশ হইত না। 

বর্ণনায়; হযরত আবূ হোরায়রা | _ বোখারী 

৪| তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও আমল তাহাকে বাঁচাইবে না। 

প্রশশ করা হইল £ আপনাকেও না? তিনি বলিলেন : আমাকেও না, শুধু 
আল্লাহ্ আমাকে তাহার দয়া দ্বারা আবৃত করিয়! রাখিয়াছেণ । কাজেই সৎ 
এবং মিতাচারী হইবে । প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রের একাংশে প্রার্থনা করিবে | 
ইচ্ছা করিও ! ইচ্ছা করিও! তবেই লক্ষ্যে পেঁছিবে। 

বর্ণনায়ঃ হযবত আব. হোরায়রা | -_-বোখারী 

প্র] তিনি বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি তাহার পরিবারবর্গের কোন উপকার 

করে নাই। অন্য বর্ণনায়: সে আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে । সে মৃত্যু- 
শয্যার সন্তানগণকে বলিল £ যখন সে মারা যাইবে, তাহাকে পোড়াইয়া 

ফেলিবে এবং অর্ধেক রাখিবে স্থলে এবং অর্ধেক সমূদ্রে ফেলিবে। আল্লাহ্র 
শপথ যদি তাহার.তাগ্যে থাকে, আল্লাহ্ এমন শাস্তি দিবেন যাহ। দূনিয়াতে 
অন্য কাহাকেও তিনি দিবেন না। সে যখন মারা গেল, নির্দেশান্যায়ী তাহার 
তাহাই করিল। আল্লাহ্ সমূদ্রকে আদেশ দিলেন এবং তাহাতে যাহা ছিল সংগ্রহ 
করিল । তিনি স্থলকে আদেশ দিলেন এবং তাহাতে বাহ। ছিল সংগ্রহ করিল । 

অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন £ তুমি কেন ইহা করিয়ছিলে? সে 
বলিল : হে প্রভু! তোমার ভয়ে এবং তুমিই উত্তম জান। আল্লাহ তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া দিলেন । 

ৰর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা | --বোখারী 
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৬। তিনি বলিয়াছেন £ বেহেশৃত তোমাদের জুতার ফিতা হইতেও অধিক 
নিকটে এবং দোযখও তজপ | 

বর্ণনায়ঃ হযরত ইবনে মসউদ | --বোখারী 

৭| রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট একটি শিশুবন্দী আসিলে, একটি বন্দিনী 
মেয়েলোক দৌড়াইয়া৷ আসিল | তাহা'র স্তন দৃধে পূর্ণ ছিল। যখন সে তাহার 
শিশুটিকে পাইল, বৃকে লইয়া স্তন পান করাইতে লাগিল। রস্লুল্লাহ (দঃ) 
আমাদিগকে বলিলেন; তোমরা কি মনে করিতে পার যে, এই স্ত্রীলোকটি 
শিশুটিকে আগুনে ফেলিতে পারে ? আমরা বলিলাম : নাসে তাহা পারে 
না। তিনি বলিলেন £ বান্দার প্রতি আল্লাহর সহ, এই শিশুর প্রতি এই 
সত্ীলোকাটর সেহের চাইতেও অধিক । 

বর্ণনাঃ হযরত উমর । -বোখারী 

৮।| তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের কাহারও আমল আল্লাহ্র দয়া ব্যতীত 

তাহাকে বেহেশ্তে নিয়া যাইবে না বা তাহাকে বা আমাকে দোযখ হইতে 
বাঁচাইবে না । 

বর্ণ নাম 2 হযরত জ্ঞাবের। - মোসলেম 

৯। তিনি বলিয়াছেন : কোন বান্দা যখন ইস্লাম গ্রহণ করে এবং 
ইসলামকে উত্তমরূপে আমল করে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বের তাহার গোনাহ 

আল্লাহ্ মাফ করেন। অত:পর প্রত্যেক সৎ কাধের জন্য ১০ হইতে ৭০০ 

গুণ এমন কি আরও অনেক গুণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হয়। তাহার প্রত্যেক 

মন্দ কার্ষের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা না করিলে উহারই ন্যায় একটি শাস্তি দেওয়া 
হয়। 

বরণনামঃ হযরত আবু সাঈদ । - বোখারী 

১০। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাপ ও পূণ্য স্থষ্টি করিয়াছেন। যে 

একটি পুণ্য কাজ করিতে ইচ্ছা! করে কিন্তু পরে তাহা করে না, আল্লাহ্ 
তাহার জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখেন। যদি সে করিতে ইচ্ছা করে এবং 
করে, আল্লাহু তাহার জন্য ১০ হইতে ৭০০ বা আরও অধিক গুণ সওয়াব 

লিখেন । যে একটি মন্দ কাজ করিতে ইচ্ছা! করে কিন্ত সে তাহা করে না, 
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আল্লাহ্ তাহার জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখেন। যি সে করিতে ইচ্ছা 
করে এবং করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য একটি মাত্র গোনাহ লিখেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। _ বোখারী 

১১। এক ব্যক্তি একটি চাদর এবং হাতে কিছু নিয়! আসিয়া বলিল £ 
আমি একটি ঘন গাছের সারির নিকট দিয়া যাইবার সময় পাখীর ছানার 

শব্দ শুনিতে পাইলাম। উহাদিগকে ধরিয়া চাদরে লইলাম। উহাদের মাতা 
আমার মাথার চতুদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি উহাদিগকে রাখিয়৷ দরে. 
গেলে, উহাদের মাতা কাছে নামিয়।৷ পড়িল | আমি উহাদিগকে চাদর দ্বারা 

টাকিয়া ফেলিলাম এবং উহারা আমার নিকট আছে। তিনি বলিলেন £ 

উহাদিগকে রাখিয়া দাও। আমি রাখিয়া দিলে উহাদের মাতা উহ্বাদিগকে 

ছাঁড়িয়া যাইতে চাহিল না। তিনি বলিলেন £ তোমরা কি এই পাখীর 

ছানাদের প্রতি মাতার স্রেহ দেখিয়া আশ্চ বোধ কর? যিনি আমাকে সত্য- 
বাণী সহ পাঠাইয়াছেন তাহার শপথ, এই ছানাদের জন্য মাতার যেরূপ গেোহ 
আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তাঁহার স্লেহ আরও অধিক | যে স্বান হইতে 
উহাদিগকে লইয়া আসিয়াঁছ, সেখানে রাখিয়৷ আস। অতঃপর সে উহাদদিগকে 
রাখিয়া আসিল । 

বর্ণনায় £ হযরত আমের । __ আবু দাউদ 

১২। আমর! রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত এক জেহাদে ছিলাম | তিনি 
একটি কওমের নিকট দিয়! যাইবার সময় জিগ্াসা করিলেন : এই কওম 

কাহার৷ ? তাহার! বলিল £ আমর! মুসলমান । একট স্ত্রীলোক একটি কড়াইয়ের 
নীচে আগুন জালিতে ছ্িল। কাছে তাহার সন্তান ছিল। আগুন দাউ দাউ 

করিয়া জলিয়া উঠিল। সে সন্তানকে এক পাশে লইয়া গেল। হযরত 

সেখানে আসিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল : আপনি কি আল্লাহ্র রসূল? তিনি 
বলিলেন : হ। সে বলিল: আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক । 
আল্লাহ্ কি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু নহে? তিনি বলিলেন : হা । 
সে বলিল: শিশুর জন্য মায়ের যত গেহ, বান্দার জন্য কি আল্লাহর সহ 

অধিক নহে ? তিনি বলিলেনঃ হ।। সে বলিল: কোন মাতা কি তাহার 
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সম্তানকে আগুনের মধ্যে দেখিতে চায়? তখন রসূলুল্লাহ্ কাঁদিয়া উঠিলেন। 
অতঃপর তিনি মাথ! তুলিয়া বলিলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের গোনাহর 
জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। কিন্তু যাহারা অবাধ্য, বিদ্রোহী, আল্লাহ্র 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং “এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই” এই কথা 
বলিতে অস্বীকার করে, তাহাদের শাস্তি হইতে পারে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর | ইবনে মাযাহ 

আল্লাহর দিদার 

১। যখন বেহেশৃতীগণ বেহেশৃতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ বলিবেন ; তোমর! 
এমন জিনিস আকাঙ্ক্ষা কর বাহা বেশী করিয়। দিতে পারি । তাহার! বলিবে £ 
তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জল কর নাই? তুমি কি আমাদের বেহেশৃতে 
প্রবেশ করাও নাই এবং দোযখ হইতে রক্ষা কর নাই? অত:পর পর্দা উঠান 
হইবে এবং তাহারা আল্লাহ্র মুখ দেখিতে পাইবে । প্রভুর প্রতি দৃষ্টির 
চাইতে আর কিছুই তাহাদের নিকট অধিক সন্তোষজনক হইবে না। অতঃপর 

তিনি পাঠ করিলেন £ “যাহারা স্ৎকার্ধ করে, তাহাদের অন্য পুরস্কার এবং 
আরও কিছু অতিরিক্ত রহিয়াছে । 

বর্ণনায় হযরত সোহায়েব । _ মোসলেম 

২। বেহেশতে যে সর্বাপেক্ষা নিয় পদমর্যাদ। প্রাপ্ত হইবে, এক হাজার 

বৎসরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত তাহার উদ্যান থাকিবে । উহাতে স্ত্রী, মাল-পত্র, 

চাকর এবং গালিচার প্রতি সে দৃষ্টিপাত করিবে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট 
সর্বাধিক সম্মমনিত, এ ব্যক্তি ষে সকাল ও সন্ধ্যায় তাহার দিকে দৃষ্পাত 
করিবে । অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন : “তখন মুখমণ্ডল উজ্জুল হইবে, 

প্রভুর দিকে তাহার! দৃষ্টিপাত করিবে ।” 
বণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর। - তিরমিজী 

৩। যখন বেহেশুতবাসীগণ আনন্দে মগ্র থাকিবে, হঠাৎ একটি আলে। 
তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে । মাথা উচু করিয়া দেখিবে যে, তাহাদের 
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প্রভ় নিকটে আসিতেছেন। তিনি বলিবেন : হে বেশ্তেবাসীগণ ! তোমাদের 
প্রতি শাস্তি। শাস্তি দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা । অতঃপর তিনি 
তাহাদের প্রতি দৃষ্টিদান করিবেন এবং তাহারাও তাহার দিকে দেখিবে। যে 

পর্যস্ত তিনি তাহাদিগকে দেখিবেন, তাহার৷ অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিবে 
না। অতঃপর তিনি পর্দার আড়ালে যাইবেন কিন্তৃতাহার আলোক বাকী থাকিবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । --ইবনে মাযাহ 

8৪1 “তিনি দুই ধনুর দূরত্ব হইতেও নিকটে গেলেন অথবা আরও 

নিকটে, অথব! আল্লাহ এই আয়াতি: “হৃদয় যিথ্যা জানিল না যাহা 
তিনি দেখিয়াছেন” এবং তাহার আয়াত : “তিনি তাহার প্রভুর বড় বড় 
চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন |” তিনি বলিলেন £ এই সকল আয়াতে তিনি 
জিবাঈলকে দেখিয়ািলেন। তাহার ৬০০ ডানা! আছে । অন্য বর্ণনায় 2 “হৃদয় 

মিথ্যা জানে নাই যাহা সে দেখিয়াছে '-_ রসূলুল্লাহ (দ:) জিশ্রাঈলকে দেখিয়া- 

ছিলেন। তহার পরিধানে মূন্যবান বন্ধ ছিল। তিনি আসমান ও যমিন জড়িয়া- 
ছিলেন। অন্য বর্ণনায় : “তিনি তীহার প্রভুর বড় বড় নিদর্বন দেখিয়াছেন 1” 

তিনি মূল্যবান বস্ত্র দেখিয়াছিলেন, তাহ। আসমান জুড়িয়৷ ছিল । 
বণনান ও হযরত ইবনে মসউদ | -_ বোখারী, মোপলেম, তিরমিজী 

৫ | প্রশ্ন করিলাম £ প্রত্যেকেই কি বিচারের দিন প্রভুকে খোলাখলি 
দেখিতে পাইবে ? তিনি বলিলে £ হাঁ । আবার জিজ্ঞাসা করিলায় £ স্থছ্টির 
মধ্যে তাহার চিহ্ন কি? তিনি বলিলেন : হে আবু রাজীন! তোমাদের 
প্রত্যেকেই কি পূণিমার রাত্রে চন্দ্রকে খোলাখুলিতাবে দেখিতে পাও না ? 
আমি বলিলাম £ হাঁ । তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র স্ঘ্টির মব্যে ইহা একটি 
চিহ্ন এবং আল্লাহ্ সবাপেক্ষা মহান ও মহৎ। 

বণনায় ঃ হযরত আবূ রাক্মীন। --আব্ দাউদ 

৬। আল্লাহ বলেন : “হৃদয় মিথ্যা বলে না যাহ] তিনি দেখিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাকে অন্যরূপে দেখিয়াছিলেন।” এই আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন : 
তিনি তাহার হৃদয় ছারা দুইবার তীহাকে দেখিয়াছিলেন। অন্য বর্ণনায় : 



আল্লাহ্র দিদার ১৫৫ 

মোহাল্সদ (দঃ) তীহার প্রভুকে দুইবার দেখিয়াছিলেন | আকরামা বলিল £ 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ আল্লাহ্ কি বলেন নাই যে, তাহাকে দূঘ্টি ধরিতে 
পারেন না, কিন্ত তিনি দৃঘ্টিকে অভিভূত করেন? তিনি বলিলেন 
তোমার জন্য আক্ষেপ! তাহ! তখন হয় যখন তিনি তাহার আলোর দ্বারা 
আলোকিত হন | তিনি তাহার প্রভুকে দুইবার দেখিয়াছিলেন। 

বর্ণনা £ হযরত ইবনে আব্বাস। মোসলেম, তিরমিজী 

৭। আরাফতে ইবনে আব্বাসের সহিত কায়াসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল 

এবং তাহাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এত জোরে তকবীর 

পাঠ করিলেন যে" পৰত পর্ধস্ত কাঁপিয়া উঠিল । ইবনে আব্বাস বলিলেন £ 

আমরা হাঁশেমের বংশধর | কায়াস বলিল £ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার দর্শন 
ও কথোপকথন মোহাম্মদ (দঃ) ও মুসার মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 

হযরত মুসার সহিত দুইবার কথা বলিয়াছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) 
তাহাকে দৃইবার দর্শন করিয়াছিলেন। মসরুখ বলিল £ আমি হযরত আয়েশার 
নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম : মোহান্রদ (দ:) কি তাহার প্রভূকে দেখিয়াছেন? তিনি 
বলিলেন; তুমি এমন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ যাহার সম্বন্ধে আমার কেশ 
দাঁড়াইয়া উঠে । আমি বলিলাম : আস্তে আস্তে বলুন। অতঃপর আমি পাঠ 

করিলাম £ তিনি তাহার প্রভুর বড় বড় চিহ্ন সমূহ দেখিয়াছেন। হযরত আয়েশা 
বলিলেন : তোমার চক্ষু চলিয়া যাঁউক, তিনি জিবাঈল । কে তোমাকে 

এই সংবাদ দিল যে মোহাম্মদ (দঃ) তাহার প্রভুকে দেখিয়াছেন ? অথবা তিনি 
যাহা আদেশ পাইয়াছেন তাহার কিছু তিনি গোপন করিয়াছেন? অথবা 
আল্লাহ যে পাঁচটি জিনিসের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন ? 
সে বড় গণ্গালে পড়িয়া গেল। তিনি জিবালঈকে দেখিয়াছেন। তিনি 

দুইবার ব্যতীত অন্য কোন সময় তীহার প্রকৃত রূপ দেখেন নাই । সেদ্রাতুল 
যোন্তাহার নিকটে একবার, শূন্যে বিস্তৃত ৬০০ ডানাসহ একবার। অন্য 
বর্ণনায় আমি আয়েশীকে জিজ্ঞাসা করিলাম : কোথায় আল্লাহর বাণী? 
অতঃপর তিনি নিকটে গেলেন, আরও নিকটে এবং দূই ধনুর (১ ধনু- 
৪ হাত) দূরত্বের ন্যায় অথবা আরও নিকটে | হযরত আয়েশ! বলিলেন £ তিনি 



১৫৬ হাদীসে রসল: 

জিবাঈল। তিনি রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট মানুষ রূপে আসিতেন, কিন্ত 
এইবার তাহার নিকট নিজ রূপে আসিলেন এবং শুন্য জুড়িয়া রহলেন। 

বণনায়ঃ হযরত শাবী । তিরমিজী, মোসলেম, বোখারী 

৮1 জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আপনার প্রভুকে কি দেখিয়াছেন? তিনি 
বলিলেন : তিনি নূর, কিরূপে তাহাকে দেখিব ? 

বর্ণনায়; হযরত আবুজর। --মোসলেম 

আল্লাহর নাম 

আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রহিয়াছে । এই সকল নামের সাহায্যে 

তাহাকে ডাকিতে হয়। 
১। রসূল্-ললাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে। যে তাহা 

গণনা করে, সে বেহেশতে যাইবে । 
বর্ণনাষঃ হযরত আবূ হোরায়র] । --বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ দেঃ) একজন নোককে বলিতে শুনিলেন : হে আল্লাহ্! 
আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত অন্য 

উপাস্য নাই। তুমি একক, অভাবহীন, তোমার কোন সন্তান নাই, তুমিও 
সন্তান নও এবং তোমার মত আর কেহই নাই । তিনি বললেন £ সে আল্লাহ্র 
সবশ্রেষ্ঠ নাম দিরা তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রার্থনা 
করিলে তিনি দান করেন এবং দোয়া চাহিলে কবুল করেন। 

বণনায় ঃ হযরত বোবায়দাহ্ | --তিরসিভী 

৩1 আমি রসূলুল্লাহ দেঃ)-এর সহিত মসজিদে বগিয়াছিলাম। এক 
ব্যক্তি বলিতেছিল ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, কেন-না 

সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমি অতিশয় দয়াল, 
অতিশয় দাতা, আসমান ও যমিনের স্থছিটকর্তা, হে গৌরব ও সন্মানের 

অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। 



সলাললাহ্র নাম ১৫৭ 

রসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ তুমি আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সহ দোয়া চাহিয়াছ। 
এই নামের ছ্বারা ডাকা হইলে, তিনি উত্তর দেন এবং তাহার নিকট কিছু 
চাওয়া হইলে, তিনি তাহা দান করেন। | 

বর্ণনায়ঃ হযবত আনাস। _ তিরমিজী 

8৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম এই দুই 
আয়াতের মধ্যে আছে। “তোমাদের মাবুদ এক। তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য 
নাই। তিনি রহমান, তিনি রহীম” এবং আল্ এমরান্ ব্রার প্রথম 
“আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি চির-জীবিত, 
চিরস্থায়ী |” 

বর্ণনায়ঃ হযরত আসমায়! | তিরমিজী 

& | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার দ্বার জনন (ইউনুস) মাছের 
পেটে বসিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা এই, “তুমি ব্যতীত অন্য 
উপাস্য নাই, তুমি পবিত্র, আমি জালিমদের অন্যতম ।' কোন মুসলমান 
ইহার দ্বারা দোয়া চাহিলে, তাহা কবুল হয়। 

বর্ণনায়; হযরত সায়াদ। _-তিরমিজী 

আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
১। তিনি বলিয়াছেন £ বিপদ-আপদ হইতে, দুর্ভাগ্যের কবল হইতে, 

মন্দ ভাগ্য হইতে এবং শক্রর আনন্দ হইতে আল্লাহ্র আশুয় চাই । 
বর্ণনায়; হযরত আখ্ হোরায়রা | - বোখারী 

২। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! আমি এই ৪টি হইতে তোমার 

আশ্রয় চাহিতেছি--(১) এমন বিদ্যা যাহা উপকারে আসে না ; (২) এমন 
হৃদয় যাহা আল্লাহকে ভয় করে না ; (৩) এমন প্রকৃতি যাহা সন্তষ্ট হয় না 
এবং (8) এমন দোয়া যাহা কবুল হয় না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা । -_ আবু দাউদ 



১৫৮ হাদীসে রসূল 

৩। তিনি বলিতেন ; হে আল্লাহ্! তোমার আশ্রয় চাই দরিদ্রতা এবং 
স্বল্প সঙ্গতি হইতে । আমি যেন অত্যাচার না করি বা অত্যাচারিত না হই, 
তাহা হইতেও তোমার আশুয় চাই । 

বর্ণনায়; হযরত আবু হোরায়র] | - আবু দাউদ 

৪। তিনি বলিতেন £ হে আল্লাহ্ ! বিবাদ, মুনাফেকী এবং মন্দ স্বভাব 
হইতে তোমার আশয় চাই। 

বর্ণনায়; হযরত আবু হোরায়র৷ | -_আবু দডিদ 

৫| তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! ক্ষধা হইতে তোমার আশুয় চাই, 
কেন-ন! ইহা নিকৃষ্ট সাথী ; এবং তোমার নিকট বিশ্বাস ভঙ্গ হইতে আশুয় 

চাই, কেন-ন! ইহা নিকৃষ্ট গুপ্ত স্বভাব। 
বর্ণনায়ঃ হযরত আব্ হোবায়রা | --আবু দাউদ 

৬। তিনি বলিলেন: হে আল্লাহ্! তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা, 

দূর্বলতা, ভীরুতা, কৃপণতা, খণের দায় এবং মানবের আক্রমণ হইতে আশ্বয় 

চাই । " 
বর্ণনায় হযরত আনাস! - বোখারী 

৭1 তিনি বলিতেন ; হে আল্লাহ্! অলসতা, বুদ্ধ বয়স, খণ এবং 
গোনাহ হইতে তোমার রা চাই। হে আল্লাহ্ ! দোযখের আগুন হইতে, 

আগুনের বিপদ হইতে, কবরের কণ্ট হইতে এবং কবরের অ'জাব 

হইতে এবং ধন-সম্পদের পরীক্ষার অনিষ্ট হইতে, দৃরিদ্রতার পরীক্ষার 
অনিষ্ট হইতে এবং এক-চক্ষ বিশিষ্ট দজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ঠ হইতে 

তোমার আশুয় চাই। হে আল্লাহ! বরফ এবং শীতল পানি দ্বারা আমার 
গোনাহকে ধুইয়া ফেল এবং যেরূপ সাদা কাপড়কে উহার মলিনতা হইতে 
পরিঘকার কর হয়, তত্রপ আমার হৃদয়কে পরিষ্কার কর। আমাকে এবং 

গোনাহকে এতদূরে রাখ যেরূপ, তুমি পশ্চিমকে পূর্ব হইতে দূরে রাখিয়াছ। 
বর্ণনায়; হযরত আয়েশা। -_-বোখারী 



আল্লাহ্ র& নিকট আশয় প্রার্থনা ১৫৯ 

৮| তিনি বলিতেন £ হে আল্লাহ্ ! যে গোনাহ্ করিয়াছি এবং যে গোনাহ্ 

করি নাই সকল হইতে তোমার নিকট আশয় চাই । 
বর্ণনায়; হযরত আয়েশা । _ মোসলেম 

৯। তিনি নূতন চন্দ্রের দিকে দেখিয়া বলিতেন £ হে আয়েশা ! এই 

চন্দ্রের মন্দ হইতে আল্লাহর নিকট আশৃয় চাও। বখন ইহা অন্ত যায়, ইহা 

অন্ধকার লইয়া আসে । 

বণনায়ঃ হযবত আয়েশ] । -- তিরমিজী 

১০। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, 

কৃপণতা, অতিবৃদ্ধ বয়স এবং কবরের আজাব হইতে তোমার নিকট আশয় 
চাই। হে আল্লাহ! আমার আত্মাতে তোমার ভয় দাও এবং ইহাকে পবিত্র 

কর। যাহার! ইহাকে প্বিত্র করে, তাহাদের নিকট তুমি উত্তম। তুমি ইহার 
অভিভাবক এবং বন্ধু। হে আল্লাহ্! যে বিদ্যায় কোন উপকার হয় না তাহ। 
হইতে, যে হৃদয় নত হয় না তাহা হইতে, যে ইন্দ্রিয় সন্তষ্ট হয় না তাহ 

হইতে. যে দোয়া কবুল হয় না, তাহ। হইতে তোমার আশুয় চাই । 
বণনায়ঃ হযরত যাষেদ। - যোপলেম 

১১। তিনি বলিতেন £ হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি, 

তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, তোমারই দিকে আমি ফিরিয়াছি এবং তোমারই 
সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের আশ্বয় লইতেছি। 
তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তুমি আমাকে পথলষ্ট করিও না। তুমি জীবিত, 
তোমার মৃত্যু নাই, কিন্ত জিন এবং মানুষ মরণশীল। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আববাঁস। -_ বোখারী 

১২। রসূলুল্লাই (দঃ) পাঁচটি বিষয় হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিতেন তত কি 

--ভীরুতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দ, বুকের বিপদ এবং কবরের আজাব । 
ঝণনায়ঃ হযরত উমর। ৃ - আৰু দাউদ 



১৬০ | হাদীসে রসূল! 

১৩। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! তোমীর নিকট কৃষ্ঠ রোগ, বাত, 

বাতুলতা এবং উৎকট ব্যাধি হইতে আশবয় প্রার্থনা করি । 
বর্ণনাঘঃ হযরত আনাস | - নেসায়ী 

১৪ | তিনি বলিয়াছেন £ যে আল্লাহ্র নিকট তিন বার বেহেশৃত চায়, 

বেহেশত বলে £ হে আল্লাহ্! তাহাকে বেহেশতে দাখিল কর। যে দোযখের 
আগুন হইতে তিনবার বাঁচিতে চায়, দোযখের আগুন বলে: হে আল্লাহ্ । 
তাহাকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও | 

বণনায় ১ হযরত আনাস । _নেসায়ী 

১৫। তিনি বলিতেন : হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অপ্রীতিকর 
ব্যবহার, কার্ষ ও প্রবৃত্তি হইতে আশ্বয় চাই। 

বণনায়: হযরত কোত্বা। -তিরমিজী 

১৬। আমি বলিলাম : হে রস্লুল্লাহ! আমাকে এমন একটি কলেমা 
শিখাইয়া দিন যাহার ছারা আমি আশ্য় চাহিতে পারি। তিনি বলিলেন 2 

বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শ্ববণ শক্তির মন্দ, আমার 

দৃষ্টিশভ্তির মন্দ, আমার জিহ্বার মন্দ, আমার হৃদয়ে মন্দ, এবং আমার ওক্রের 
মন্দ হইতে আশ্বয় চাই। | 

বণনায় £ হযরত শোয়ায়েব | __-আবু দাউদ 

১৭| তিনি দোয়া করিতেন: হে আল্লাহ্! অতি বৃদ্ধ বয়স হইতে 
তোমার নিকট আশ্য় চাই | আমার সন্দেহ হইতে তোমার আশ্য় চাই, 
নিমজ্জন হইতে, অগ্নি ছার দগ্ধীভূত হইতে, মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোকা 
হইতে তোমার আশবয় চাই । জেহাদ হইতে পলায়ন করার দরুন মৃত্যু হইতে 
তোমার আশয় চাই। সপ দংশনজনিত মৃত্যু হইতে তোমার নিকট আশয় 

প্রার্থনা করি । 
বণনায় £ হযরত আবুল ইয়াসাব | -_আবু দাউদ 

১৮। তিনি আমার পিতাকে বলিলেন £ হে হোসেন! আজ তুমি কত 
দেবতাকে পূজা করিয়াছ? আমার পিতা৷ বলিলেন £ সাত দেবতা । ৬ জন 



নু 

আল্লাহ্র নিকট শ্য় প্রার্থন! ১৬১ 

এই দুনিয়ার এবং একজন আসমানের | তিনি প্রশ্ন করিলেন : ইহাদের 
মধ্যে কে তোমার আশা এবং লক্ষ্যস্থল ? তিনি বলিলেন £ যিনি আসমানে 
আছেন! তিনি বলিলেন হে হোসেন! শুন, যদি ইসলাম গ্রহণ কর, 
আমি তোমাকে দৃইটি কলেমা শিখাইব, ইহা তোমার উপকার করিবে । যখন 
হোসেন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, বলিলেন ১ আপনি আমার সহিত যে 

দুইটি কলেম৷ শিখাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, আমাকে তাহা শিক্ষা দিন। 

তিনি বলিলেন : বল, হে আল্লাহ ! আমাকে হেদায়েত দাও এবং আমার 
প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে আমাকে বাচাও। 

বর্ণনায় ঃ হযরত এমরান । তিরমিজী 

১৯। তিনি বলিয়াছেন ; যখন তোমাদের কেহ ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে 
উঠে, সে যেন বলে : আমি. আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধ হইতে তাহার সম্পৃ্ 
কলেমার আশয় চাই। তাহার বান্দাদের অনিষ্ট হইতে, শয়তানের 

কমন্ত্রণা হইতে এবং তাহারা যাহা করে তাহা হইতে আশ্বর চাই । তাহ! 
হইলে তাহারা তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। 

বর্ণনায় ১ হযরত আমর । | --তিরমিজী 

২০। আমার পিত। প্রত্যেক নামাযের পরে বলিতেন £ হে আল্লাহ্! 

আমি তোমার নিকট কৃফরী, দরিদ্রতা এবং কবরের আজাব হইতে দ্াশয় 
চাই । আমিও তাহাই বলিতাম। তিনি বলিলেন: হেপুত্র! ইহা কাহার 
নিকট হইতে পাইয়াছ ? আমি বলিলাম £ আপনার নিকট হইতে । তিনি 
বলিলেন £ রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক নামাযের শেষে এই কথা বলিতেন। 
বণনায় £ হযরত মোসলেম | - --তিরযিজী 

: ২১। তিনি বলিয়াছেন : আমি আল্লাহর নিকট শিরুকী, অতি বার্ধক্য 

এবং খণ হইতে আশয় চাই । এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ১ আপনি কি 

শিব্বকীকে ধণের সমান মনে করেন ? তিনি বলিলেন ২ হী। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু সাঈদ | -নেসারী 

১১-- | 



আল্লাহর প্রতি নির্ভরত। 

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ষুসলমান মাত্রেয়ই কর্তব্য। এই নির্ভরতার 
মধ্যে বু বিষয় নিহিত রহিয়াছে । যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি পৃর্ণভাবে আত্ম- 

সমর্পণ করে এবং সৎকার্য করে, তাহার পুরস্কার তাহার প্রভুর নিকট 
রহিয়াছে। কার্য ব্যতীত শুধু আল্লাহ্র প্রতি নিতর করিয়া থাক! তাওয়াক্লের 
অর্থ নহে। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল লোক কার্ধ না করিয়৷ থাকিতে পারে 
না। রস্লুল্লাহ (দ:) আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতায় সর্শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি 
অআগপশী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। নিজের জন্য 
এক দিনের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া বাকী সকলই দরিদ্রদের যধ্যে বণ্টন 
করিয়। দিতেন। . 

১। আমার উন্মতের মধ্যে ৭0,00০ (সত্তর হাজার) ব্যক্তি বিনা হিসাবে 

বেহেশতে যাইবে । তাহার৷ মন্ত্রের ধার ধারে না, অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস 
করে না এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি নির্ভর করে। 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস | --বোখারী, যোপলেষ 

২। তোমরা যদি প্রকৃত তাওয়ান্ধলের (নির্ভরতার) সহিত আল্লাহ্র প্রতি 

নির্ভর করিতে, তিনি যেরূপ পশু-পক্ষীকে রিধিক দেন, তন্জরপ নিশ্চয়ই 
তোমাদিগকেও দিতেন। পশু-পক্ষীর। ক্ষবার্ত হইয়৷ প্রাতে বাহির হয় এবং 
সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ফিরিয়া আসে। 

বর্ণনায় £ হযবত উমর । --বোখারী, মোসলেৰ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : হে বালক! আল্লাহকে হেফাযত কর, 

আল্লাহ্ও তোমার হেফাযত করিবেন। আল্লাহকে হেফাযত কর, দেখিবে যে 
তিনি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন । যখন কিছু প্রাথনা কর, আল্লাহ্র নিকট 
প্রার্থনা কর: যখন সাহায্য চাও, তাহার নিকট সাহায্য চাও | জানিয়া রাখ 

যে, বদি সমগ্র লোকজন তোমার উপকার করার জন্য একত্র হয়, তোমার 
তকদীর (অদৃ্ট) ব্যতীত অন্য কোন উপকার তাহারা করিতে পারিবে না। 
যদি তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে চায়, তোমার তকদীর ব্যতীত 



আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা ১৬৩ 
চি 

অন্য কোদও ক্ষাতি তাহারা সকলে একত্র হইলেও করিতে পারিবে না। 
কলম উ্থিত হইয়াছে এবং কাগজ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | -" আহমদ, তিরমিজী 

8৪। আল্লাহ্ যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সঙ্ত্ট থাকাই আদম 

সম্তানের সৌভাগ্য | আল্লাহর নিকট মজল প্রার্থনা না করাই আদম সন্তানের 
দুর্ভাগ্য ৷ আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে অসস্তষ্ট হওয়াই তাহাদের 
দূভাগ্য ৷ . 

বর্ণনায় ১ হযরত সোয়াদ । - আহমদ, তিরমিজী 

৫। নজদের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় 
প্রস্তর পূর্ণ একটি উপত্যকায় সকলের নিদ্রা আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) 
নিয়ে অবতরণ করিলেন এবং অন্য সকলে পৃথক একটি বৃক্ষ তলে আশ্বয় 
লইল। রসূলুল্লাহ (দ:) অন্য একটি বৃক্ষতলে গম্নন করিয়া তাহার অসিখান৷ 
লটকাইয়া রাখিলেন। আমরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি 
আমাদিগকে ডাকিলেন। একজন মরুবাসী আরবকে তাহার নিকটে দেখিলাম । 
রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ এই লোকটি আমার নিদ্রাবস্থায় আমার অসিখানা 
আমার উপরই ঘুরাইতেছিল | জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, অসিখানা কোঘ-মুক্ত 
অবস্থায় তাহার হাতে এবং সে বলিল : তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে রক্ষা 

করিবে ? আমি তিন বার বলিলাম : আল্লাহ । সে তীহাকে শাস্তি না দিয়া 
বসিয়া পড়িল। অন্য বর্ণনায় £ সে বলিল £ তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে 

রক্ষা করিবে ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ । তখনই তরবারিখান৷ তাহার হস্ত 
হইতে পড়িয়।৷ গেল। রসূলুল্লাহ (দঃ) অসিখানা নিজ হস্তে ধারণ করিয়া 
বলিলেন £ এখন তোমাকে আমার হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল : 

উত্তম শান্তি দিন। তিনি -বলিলেন : সাক্ষ্য দাঁও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য 

উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহ্র রসুল | সে বলিল £ -ন।, তবে তোমার সঙ্গে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি ডোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না এবং যে সম্পদায় 
তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহাদের সঙ্গে যাইব না । রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে 



১৬৪ হাদীসে রসূল! 

ছাড়িয়া দিলেন । সে তাহার সঙ্গীগণের নিকটে আসিয়া বলিল 2 সর্বাপেক্ষা 
মহৎ লোকের নিকট হইতে আমি এখন ফিরিলাম। 

বর্ণনায় : হযরত জাবের ও আব.বকর ইসমাইলী | ---বোখারী, যোসলেফ 

৬। নিশ্চয়ই আমি এমন একটি আয়াত (বচন) জানি, যদি মানবগণ 

তাহা গ্রহণ করিত, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত--যে আল্লাহকে 
ভয় করে, তিনি তাহার জন্য একটি উপায় স্যটি করিবেন এবং সে চিন্তাও 

করিতে পারিবে না যে, তিনি কোথা হইতে তাহাকে রিঘিক দিবেন। 
বর্ণনায় ঃ হবরত আব জর | --ইবনে মাষাহ 

৭। রসূলুল্লাহ (দ:) এই আয়াত পাঠ করিলেন £ “আমি শক্তিসম্পন 
ক্ষমতাশালী, রিযিক দাতা | 

বর্ণনায় ং হযরত ইবনে মসউদ। --আবু্ দাউদ, তিরমিজী 

৮। আদম সন্তানের হৃদয় প্রত্যেক উপত্যকায় একটি শাখা সদৃশ্য । 

যাহার হৃদয় সমস্ত শাখায় পরিভ্রমণ করে, সে যে-কোন শাখায় ধ্বংস হয় না 

কেন, তাহা আল্লাহ লক্ষ্য করেন না ।যে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে, সমস্ত 
শাঁখাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। 

বর্ণনায় ₹ হযরত আমর বিন্ আস্ । _-ইব্নে মাধাহ 

আল্লাহর যিকির 

আল্লাহ্র স্মরণই সকল প্রকার ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য । নামায, রোযা, 

হজ্জ, যাকাতি, দোয়া চাওয়া, করআন পড়া ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতের 

উদ্দেশ্য আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী, ক্ষমতা ইত্যাদি স্বীকার করিয়া তাঁহার 

নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিয়৷ দুনিয়ায় 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । 

১। যে কওম আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করে, ফিরেশ্ তাগণ তাহাদিগকে 
ধিরিয়া রাখে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং শাস্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং 
আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্মারণ করেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়রা | - মোসলেষ 



প্লালাহর যিকির ১৬৫ 

২। হাঁটিতে হাটতে জুমদান নামক উপত্যকার নিকটে আসিয়া তিনি 
ধলিলেন : এই জুমদাঁনের উপর দিয়া যাও | যাহারা পুথক হইয়াছিল তাহার। 
পৃবেই চলিয়া গিয়াছে । প্রশ্ন করা হইল £ কাহারা পুথক হইয়াছিল ? 

তিনি বলিলেন : এ সকল নারী ও পুকষ যাহারা আল্লাহকে অত্যধিক 
স্মরণ করে। 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়র] | সমোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন £ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে আমার কোন 
বন্ধুর সহিত অসদ্বহার করে, আমি তাহাকে যদ্ধে আহবান করিয়া শত্রুতা 
করি। বান্দাহর উপর আমি যে কাজ ফরয করিয়াছি তাহা ব্যতীত অন্য 

কোন অধিক উত্তম কাধ দ্বারা আমার নৈকট্য চাহিতে পারে না। নফল 

কার্ষের দ্বারা আমার নৈকট্য চাহিতে থাকে বে পর্যন্ত আমি তাহাকে ভালবাসি । 

যখন আমি ভালবাসি, আমি তাহার কর্ণ হই, যদ্দারা সে শুনে, চক্ষু হই 
যদ্দারা সে দেখে, হাতি হই যদ্দারা সে বরে, পা হই যদ্দারা সে চলে । আমার 

অবশ্যই তাহাকে আশ্রয় দেই | যে মুমিন যুত্যুর ইচ্চা করে না, তাহার প্রাণ 

হরণ করিতে যে দ্বিধা হয়, উহা হইতে অধিক দ্বিধা আমার অন্য কোন 
কার্ষে হয় না । আমি তাহার অনিচ্ডাকে অপছন্দ করি, কিন্থ তাহা হইতে 
অব্যাহতি নাই। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবু হোরায়বা | --বোখারী 

8। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র এমন ফিরেশ্তাও আছে যাহারা জনপদে যিকির- 

কারীগণকে খুজিয়া বেড়ায় । খন তাহারা কোন একদলকে যিকির করিতে 
দেখে, ঘোষণা করে, তোমাদের যাহা বাহ! দরকার তাহার জন্য আস। 

তখন তাহাদের ডান দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তুখন 

তাহাদের প্রভু অবস্থা জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন আমার বান্দাহগণ কি বলে? 
তাহারা বলে : আপনার তসবীহ ( সোবৃহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ পবিত্র), তকবীর 
(আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ), তাহমীদ ( আবৃহামদুজিললাহ, সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্র), এবং তাহলীল (লা-ইলাহ৷ ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য 



১৬৬ সাদীগে বল্ল ॥ 

উপাস্য নাই) পাঠ করে । তিনি বলিলেন : তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? 

আল্লাহর শপথ, তাহারা আপনাকে দেখে মাই। তিনি বলেন: যদি 

তাহারা আমাকে দেখে, তখন কিরীপ হইবে? যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে 
পারে, তাহারা আরও অধিক ইবাদত করিবে, তসবীহ্-তাহলীল পাঠ 
করিবে । তিনি বলেন 2 তাহারা কি চায় ? তাহারা বেহেশত চায় । তিনি 

বলেন £ তাহারা কি তাহা দেখিয়াছে ?--আল্লাহর শপথ, তাহারা তাহা দেখে 
নাই । তিনি বলেন : যদি তাহারা তাহা দেখে তখন কিন্ূপ হইবে? তাহারা 

আরও অধিক লোভী হইবে এবং আরও অধিক চাহিবে, অধিক আঁশান্বিত 

হইবে । তিনি বলেন : তাহারা কোন জিনিস হইতে আশবয় প্রার্থনা করে ? 
-দোষখ হইতে । তিনি বলেন £ তাহারা কি ইহা দেখিয়াছে? আল্লাহর শপথ, 

তাহারা তাহা দেখে নাই | তিনি বলেন : যদি তাহারা তাহ। দেখে তবে কিরূপ 
হইবে ?--যদি তাহারা দেখে, তাহা হইতে আরও অধিক ভ্রুত পলায়ন 
করিবে এবং আরও অধিক ভয় করিবে । তিনি বলেন ; আমি তোমাদের 
নিকট সাক্ষ্য দেই যে, তাহাদিগকে ক্ষমা! করিলাম । ফিরেশৃতাদের মধ্যে 
কেহ বলে: তাহাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা তাহাদের দলভুক্ত 
নহে। তাহাদের নিকট কোন দরকারে আসিয়াছে । তিনি বলেন : তাহারা 
একই মর্জলিসের লোক | তাহাদের সঙ্গী দুর্ভাগা হইবে না । 

বণনার £ হধরত আব হোরায়রা | _ বোখারী, মোসলেম 

৫ | যে এমন স্থানে বসে, যেখানে আল্লাহ্র স্মরণ নাই, অল্লাহর নিকট 
হইতে তাহার জন্য হতাশা | যে আল্লাহকে স্মরণ না করিয়া বিছানায় 
শয়ন করে, আল্লাহর নিকট হইতে তাহার জন্য হতাশা । 

বণনায় £ হযরত আবূ. হোরায়র। | --আবু দাউদ 

৬। যাহারা আল্লাহ্র স্বরণ না করিয়া কোন মজলিস হইতে উঠি 

যায়, তাহারা যেন হতাশ হইয়৷ গাধার মৃত দেহের মধ্য হইতে বাহির হইয়া 
যায়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র। | - আবু দাউদ 



আল্লাহ্র যিকির ১৬৭ 
). 

৭। এমন কোন লোক আল্লাহ্র স্মরণ ব্যতীত বা রসূলের দরূদ ব্যতীত 
কোন মজলিস হইতে বাহির হয় না যাহাকে হতাশা অভিভূত না করে। 
তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা। -_ তিরমিজী 

৮। রসূলুগ্রাহ্ (দঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ বলিয়াছের্ন, যখন আমার বান্দহি 
আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার অধর বা ঠোঁট নড়িতে থাকে, 
আমি তাহার সঙ্গে থাকি । 

বর্ণনায় : হযরত আৰু হোরায়রা। _ বোখারী 

৯। রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন : আল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমার বান্দাহ যখন 

আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিকটে থাকি এবং যখন সে আমাকে 

স্বরণ করে, আমি তখন তাহার সঙ্গে আছি। সেষদি আমাকে মলে স্রণ 

করে, আমি আমার মনে তাহাকে স্মরণ করি এবং যখন সে কোন লোকের 

ষধ্যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাদের চাইতে উত্তম সঙ্গীদের মধ্যে 
তাহাকে স্মরণ করি । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোবায়রা । _--বোখাবী, মোসলেম 

১০। যে আল্লাহর বিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না; 
তাহাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়। 

বণনায ২ হযরত আবু মুস!। --বৌোখারী, মোসলেষ 

১১। আল্লাহ বলিয়াছেন £ যে একটি সৎকার করে, তাহার জন্য 
১০টি সৎকার্ধের সওয়াব আছে এবং আমি তাহা আরও বাড়াইয়া দেই। 
যে একটি অসৎকাধ করে, তাহার শাস্তি তাহাঁবই ন্যায় একটি অথবা 
আমি ক্ষমা করিয়া দেই। যে আমার জন্য এক হাত নিকটে আসে, আমি 
তাহার অধ হাত নিকটে যাই। যে আমার জন্য অর্ধ হাত নিকটে আসে, 
আমি তাহার অতি নিকটে যাই। যে আমার নিকট হীটিয়া আসে, আমি 
তাহার নিকট দৌড়াইয়া যাই। যে আমার সহিত কাহাকেও শরীক না 



১৬৮ হাদীসে রস 

করিয়া পৃথিবী-পূর্ণ পাপ লইয়া আমার লিকট আসে, আষি তাহার নিকট 
সই পরিমাণ ক্ষষা লইয়া আসি । 

বর্ণনায় £ হযবত আবুজর | | - যোসলেম 

১২। আৰু বকর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : হে 

হানিজালাহ ! তুমি বিরূপ আছ? আমি বলিলাম : হানজালাহ্ একজন 
মুনাফেক। তিনি বলিলেন £ তুমি যাহা বল তাহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র । 
আমি বলিলাম ঃ রসূলুলাহ (দ:)-এর নিকট থাকি । তিনি আমাদিগকে বেহেশৃত . 
ও দোযখের কথ! এমনভাবে স্মরণ করাইয়া দেন, যেন আমর! চক্ষু দ্বারা 
তখন তাহা দেখি । তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া যখন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও 

ধন-সম্পত্তির সহিত মিলিয়া যাই, আমর! অনেকেই ভুলিয়া যাই । . আৰু 

বকর বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ ! আমরা এইরূপ অনুভব করি । আমি এবং 
আবু বকর তখন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকটে গিয়া বলিলাম £ হানজালাহ্ 
মুনাফেক হইয়াছে । তিনি বলিলেন £ তাহা কি, তাহা কি! বলিলাম : যখন 
আপনার নিকট আসিয়া বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা শুনি মনে হর যেন 

উহা দেখিতে পাই । কিন্তু ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও মাল-মাত্তার 
সহিত মিলিয়া যাই এবং আমর! অনেকেই ভুলিযা যাই । তিনি বলিলেন £ 
যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ, যদি তোমরা সর্বদা আমার নিকটে 
এবং আল্লাহব স্বরণে লিপ্ত থাকিতে, তকে নিশ্চয়ই ফিরেশ্তাপণ তোমাদের 

বিছানার এবং পথে তোমাদের সহিত করমর্দন (হাত চাপিয়া ধরিয়া 
প্রীতি জ্ঞাপন) করিত। কিন্তু হে হানজালাহ্! এক ঘণ্টা (তিনবার 
বলিলেন ।) ৃ - 

বর্ণনায় £ হযরত হানজালাহ । -"মোসলেখ 

১৩৭ তোমাদের পবশেষ্ঠ কার্ষের, তোমাদের প্রভুর নিকট সবাপেক্ষ। 

পবিত্র লোকের, পদমধদায় তোমাদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ লোকের, স্বণ ও রৌপ্য 

খরচের চাইতেও তোমাদের উত্তম কাজের এবং যে সকল শক্ত তোমাদের 

ঘাড়ের উপ্রর আক্রমণ করে, তাহাদের সহিত তোমাদের সাক্ষাতের চাইতেও 



আল্লাহর যিকির: ৭7 উজ, 

উত্তম কাজের সংবাদ কি আমি ভোমাদিগর্কে দ্বিনা? তাহারা 777, 
হ1। তিনি বলিলেশ £ আল্লাহর বিকির | 

বগনায় £ হযরত আবু দারদায়া। __তিরমিজি 

১৪। একজন গ্রাম্য আরবী আসিয়া 'জিজ্ঞাসা করিল ; কোর লোক 

উত্তম? তিনি বলিলেন : এব্যক্তি উত্তম যাহার বয়স দীর্ঘ এবং কাজ সৎ। 
'সে বলিল : কোব্ কাজ সববাপেক্ষা উত্তম £ তিনি বলিলেন : আল্লাহর যিকির 
গ্বঁন! রসনাসিক্তাবস্থায় দূনিয়া হইতে বিদায় | 

বর্ণনায় 8 হযরত আবদৃল্লাহ। | তিরমিজী 

১৫। এক ব্যক্তি বলিল : ইসলামের বিবানগুলি আমার নিকট বড় 

কঠিন বা কষ্টকর বোধ হইতেছে । আমার জন্য যাহা সহজ তেমন একটি 
বিধানের সহিত আমাকে পরিচর করাইয়া দিন। তিনি বলিলেন £ আল্লাহর 
যিকির দ্বারা তোমার জিহবাকে অনবরত সিক্ত কর। 

বর্ণনায় : হযরত আববৃল্লাহ্। _-ইব্নে মাযাহ 

১৬। যখন তোমর! বেহেশৃতের উদ্যানের নিকট দিরা যাও, তাছার ' 

ফল ভোগ করিও । জিজ্ঞাসা করিল £ বেহেশতের উদ্যান কি? তিনি 
বলিলেন £ যিকিবের হালক। ( মজলিস )। 

বর্ণ নায় £ হযরত "আনাস । ও _তিরমিজী 

১৭। সৎকার্ষের আদেশ, মন্দ কার্ষের নিষেধ অথবা আল্লাহ্র যিকির 
ব্যতীত প্রত্যেক আদন সন্তানের কথা-বাঙা তাহার বিপক্ষে যায়, পক্ষে নহে । 

বণনায় £ হযরত উন্মে হাবিবাহ্। --তিবমিজী 

১৮। আমরা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত সফরে ছিলাম । তখন এই 
'আয়াত নাধিল হইল £ যাহারা স্বর্ণ ও রৌপা সঞ্চয় করিয়া রাখে", সাহাবী- 
গণ জিজ্ঞাসা করিল £ আমরা যদি জানিতাম কোন্ সম্পত্তি উত্তম, তাহা 

আমরা অর্ভন করিতাম | তিনি বলিলেন : সবাপেক্ষা উত্তম সম্পত্তি আল্লাহর 
স্মারণকারী জিহবা, কৃতন্ত হৃদয় এবং মুমিনের শ্রী স্ত্রী যেতাহার ঈমানের 
জাহায্য করে। | 

বর্ণনায় : হযরত সাঁওবান। --তিরষিজী 



১৭০ | হাদীসে রমূল 

১৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে একদল লোকের নিকট অ।নিনা জিজ্ঞাসা ' 

করিলেন £ তোমরা কি কারণে একত্রে বসিয়াছ? তাহারা বলিল ; আল্লাহকে 
স্বরণ করিবার জন্য এবং তিনি আমাদিগকে ইসলামে যেরূপ পথ দেখাইয়াছেন 

এবং অনুগ্রহ করিয়াছেন, তক্রপ তীহার প্রশংস। করিবার জন্য আমরা একত্রে 

বসিয়াছি। তিনি বলিলেন £ তোমাদের উপর অপবাদ স্বরূপ আমি ইহা। 

আল্লাহ ফিরেশতীদের সাক্ষাতে তোমাদের বিষয় গৌরব বোধ করিতেছেন। 
বণনায় £ হযরত আব্ সাঈদ । _-মোসলেফ 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র 
নিকট কোন্ বান্দাহগণ মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে ? তিনি বলিলেন £ যে সকল 
পুরুষ ও নারী আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। বলা হইল £ তাহারা আল্লাহ্র 

পথে যোদ্ধার চাইতেও উত্তম? তিনি বলিলেন : যদি তাহারা কাফির ও 

মোশুরেকদের সহিত তাহাদের তরবারি না ভাঙ্গা পর্যন্ত যুদ্ধ করে এবং 
রক্তে রঞ্ভিত হইয়া যায়, তবুও তাহাদের পদমধাদা অধিক । 

বর্ণনায় £ হযরত আব সাঈদ । --তিরমিজী- 

২১।| আদম সন্তানের হৃদয়ে শয়তান ঠেস দিয়া বসে। যখন সে 

আল্লাহর স্মরণ (বিকির) করে, সেপিছনে যায় এবং যখন সে অসতর্ক 

থাকে, শয়তান গোপনে তাহাকে মন্দ কাজ করিতে বলে। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । -__বোখারী- 

২২। আল্লাহর যিকির ব্যতীত কোন বান্দাহর এমন কোন কাজ নাই 

যাহা আল্লাহর আজাব হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে। 
বর্ণ নার £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। --তিরমিজী; 

আলিঙ্গন ও চুম্বন 

১। হযরত হাসানকে চুম্বন দিবার সময়ে আকরায়া উপস্থিত ছিল ।- 
সে বলিল : আমার দশটি সন্তান আছে, কাহাকেও আমি চুম্বন দেই নাই ॥ 



সআ্ালিন ও চূপ্বন ১৭১৯ 

তিনি তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: যে দয়ালু নহে, সে দয়া 
পায় না। 

বর্ণনায় : হযরত আৰু হোঁরায়রা | --বোখাবী, মোসলেম 

২। আমরা মদীনায় উপস্থিত হইযা বস্লুল্লাহ (দঃ)-এর হাত ও 
পায়ে চুষ্বন দিলাম | 

বর্ণনা £ হযবত জা'রে। ] - আবু দাউদ 

৩। আবু তালিবের পুত্র জাফবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রপ্লুল্লাহ 
(দঃ) তাহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং দৃই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 
চুম্বন দিলেন। 

বণনায় £ হযরত সাবী । --আব দাউদ 

৪। যেদিন আমি রসুলুলাহ (দঃ)-এব নিকট আসিলাম তিনি আমাকে 
বলিলেন £ মুহাজির আরোহীকে সম্বর্ধনা কৰ। 

বর্ণনায় £ হযবত আকবাষাহ | --তিবমিজী 

৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ বিন্ হারেসা 

মদীনাতে আসিয়। দরজায় খটুখটি দিলে তিনি অনাবৃত শরীরে বস্ত্র টানিতে 
টানিতে তাহার নিকটে আসিলেন। সে রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে আলিঙ্গন ও 
চুন করিল । খোদার শপথ! ইহার পূর্বে ও পবে তাহাকে অনাবৃত অবস্থায় 
দেখি নাই। 

বর্ণনায়  হযবত আয়েশ! । --তিরমিজী 

ইমামের কতব্য 
১।৭ু রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ইমামতি ব্যতীত অন্য কোন ইমামের পিছনে, 
এত সংক্ষেপ এবং সম্পূর্ণ নামায আমি পড়ি নাই। মদি কোন শিশুর ক্রন্দন 
শুনিতেন তিনি নামায সংক্ষেপ করিতেন, কেন-না তাহার মাতা চিন্তিত 
থাকিতে পারে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত জানাস। - বোখারী, মোসলে্ 



১৭২ হাদীসে রসুল 

২। তিনি বলিয়াছেন £ আমি নামাবে প্রবেশ কবিযা ইহা সুদীর্ঘ কবিতে 
চাই, কিন্ত কোন শিশুব ব্রন্দন শুনিলে মামি নামাযকে সংক্ষেপ কবি। 

কেন-না, আমি জানি, শিশুব মাতা তাহাব ক্রন্দনেব জন্য সন্ত্রস্ত থাকিবে। 
বর্ণনা £ হযবত আবু কাতাঁদাহ। - বোখারী 

৩। এক ব্যাক্তি বসূলুলাহ (দঃ)-কে বলিল : আল্লাহব শপথ ' নিশ্চযই 
আমি ফজবেব নামা দেবী কবিযা পড়িব, কেন-না অমুক ব্যক্তি ইহাকে 
খুব দীর্ঘ কবে। বসূলুল্লাহ (দ:)-কে তাহাব প্রতি বাগান্বিত দেখিলাম | অত:পব 

তিনি বলিলেন £ তোমাদেব মধ্যে এমন লোক আছে যাহাবা অন্যকে কষ্ট দেয। 
তোমাদেব কেহ ইয়ামতি কবিলে সেযেন নামায সংক্ষেপ কবে, কেন-ন। 
তাহাদেব মধ্যে দূবল, বৃদ্ধ এব” জকবী কাজেব লোক থাকিতে পাবে। 

বপনায  হযবত কায়েস বিন্ আবি হাজেম। - বোখাবী 

8৪ বসূলুলাহ্ (দঃ) ইহাই আমাকে সবশেষ উপদেশ দান কবেন £ 
যখন তুমি কোন লোকেব ইমাম হইবে তাহাদেব সহিত নামায সংক্ষেপ 

কব্বে | অন্য বনাম £ তোমাব কওমেব তুমি ইমাম হইবে | আমি বলিলাম £ 
আধি আমাব মধ্যে কিছু (ত্রুটি) দেখিতে পাই | তিনি বলিলেন ঃ নিকটে আস। 
অতঃপব তিনি আমাকে সামনে বসাইযা আমাব বুকেব মধ্যবর্তী স্থানে হাত 
বাখিয। বলিলেন £ ফিব। দুই কীাধেব মধ্যবতী আমাব পৃষ্ঠে হাত বাধিষা 
বলিলেন £ তোমাৰ কণওমেব ইমাম হইবে । যেব্যক্জি যে কওমেব ইমাম 
হব,সে বেন নামায সহজ কবে, কেন-না তাহাব মধ্যে বহিযাভে বযোবৃদ্ধ 

লোক, পীডিত লোক, দুর্বল লোক এবং এমন লোক যাহাদেব জকবী কাজ 
আছে । যখন কেহ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায পড়িতে 

পাবে । 

বপনায £ হযবত উপমান। _বেখারী 

৫| তিনি বলিবাছেন £ তোমাদিগকে ইমামতি দেওয়া হইবে | যদি 

তাহাব৷ ঠিক থাকে, তাহা তোমাদেব পক্ষে উত্তম। যদি তাহাবা ভুল কবে, 
ইহা তোমাদেব পক্ষে এবং তাহাদেব বিপক্ষে যাইবে । 

বর্ণনায় : হযবত আবু হোবাযবা | _ বোখাবী 



ইসলাম ধর্ম গ্রচার 
ধর্ম প্রচার করা ফৰৃযে কেফায়া। কতক লোক ধর্ম প্রচার করিলেই সকলের 
ফরয আদায় হইবে, নতুবা সকলেই গোনাহগার হইবে। ধর্মজ্ঞান দান 
করা সবশ্রেষ্ঠ উপকার | আল্লাহ্ বলিয়াছেন : “যদি তোমরা আল্লাহকে 

সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন |” তুমি যে পথে 
মুক্তির সন্ধান পাইয়াছ, তোমার ভাইদিগকেও সেই পথে ডাক । 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রোম. সম্নাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) 
দিয় পত্র দিয়াছিলেন। দেহইয়া কল্বী নামক সাহাবাকে পত্রসহ বসরার 
শাসনকতার নিকট প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন £ সেযেন রোম সম্মাটকে 

এই পত্র পৌছাইয়া দেয়। পত্রে লেখা ছিল: “পরম দয়ালু করুণাময় 
আল্লাহ্র নামে । আল্লাহ্র দাস ও রসুল মোহাম্মদের পক্ষ হইতে রোম 
প্রধান হিরাক্লিয়াস সমীপে । সত্যধর্মের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর 
আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত ছ্বারা আহ্বান করিতেছি ৷ ইসলাম গ্রহণ 
করুন, শান্তি পাইবেন। আল্লাহু আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যদি 
আপনি অস্বীকার করেন, তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনিই 
দায়ী। হে কিতাবপ্রাপ্ত সম্পূদায়! আস্তন, আমরা ও আপনারা সকলে 

একযোগে এক সাধারণ সত্যকে আহ্বান করি ; আমরা কেহই এক আল্লাহি 
ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিব না এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া 
পরম্পর পরস্পরকে প্রভু বলিয়৷ গ্রহণ করিব না।” যদি তাহারা অসন্মত হয় 
তবে বল, আমরা মুসলমান । আপনারা এই কথার সাক্ষী থাকন। 

বর্ণ নায় ; হযরত ইবনে আব্বাস । --বোখারী, মোসলেফ 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবদুল্লাহ বির হোজাইফৃকে পত্র সহ পারস্য সয়াটের 
নিকট পাঠাইলেন । তিনি চিঠিখানা৷ বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকটে 
পাঠাইয়া দিলেন। সে পত্র পাঠ করিয়া খণ্ড-বিখ করিয়া ফেলিল। ইবনুল 
মোসায়েব বলেন £ রস্লুলাহ (দ:) দারিয়ে ডাহাদিয ভাঁজ বউ নিহত 
হউক" বলিয়া দোয়া করিলেন। 

বর্ণনায় ; হযরত ইবৃনে আববাগ - যোখারট 



১৭8 হাদীসে রসূল 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) পারস্য সম্রাট, রোম সম্রাট, নাজ্জাসী এবং 
প্রত্যেক শক্তিশালী নরপতির নিকট পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তিনি & 

নাজ্জাসীর নিকট পত্র পাঠান নাই যাহার জন্য তিনি জানাযা পড়িয়া- 

ছিলেন। 
বণনায় £ হযরত আনাস। সযোসলেম 

ইসলাম ও মুসলমান 

১। তিনি বলিয়াছেন : মুসলমান এ ব্যক্তি যাহার জিহবা ও হস্ত হইতে 
অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে ; মোহাজির এঁব্যক্ি ষে আল্লাহ যাহ। 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাকে । অন্য বণনঃয় £ 

এক বাক্তি জিজ্ঞাসা করিল £ মুসলমানদের মধ্যে উত্তম কে ? তিনি বলিলেন £ 
এ ব্যক্তি যাহার রসন। ও হস্ত হইতে অন্যান্য মূলমাঘগণ নিরাপদ থাকে । 

বর্ণনায়: হযবত আবব্লাহ বিন আমর । --বোখারী, মোসলেম 

২। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল কোন্ ইসলায উত্তম? তিনি 

বলিলেন : খাদ্যদান এবং পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান । 
বণনায় $ হযরত শআবনৃষ্লহ, বিন্ আমর । _-বোখারী, মোগলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ যে কেহ আমাদের নমায আদায় করে, আমাদের 

কেবলার সন্তুখীন হয়, আমাদের জবেহ করা ভক্ষণ করে, সেই মুসলমানগণের 
জন্য আল্লাহ্ এবং তাহার রসূল জিম্মাদার । সুতরাং আল্লাহ্র সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিও না। 

বর্ণনায় : হযরত আন'স। | -_ বোখারী 

8৪1 একদল সাহাবীকে তিনি বলিলেন ঃ আমার নিকট আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ কর--আল্লাহ্র সহিত অংশী করিবে না, চুরি করিবে না, জিনা 
(ব্যভিচার) করিবে না, সস্তান-সন্ততিদের হত্যা করিবে না, সাক্ষাতে বা পশ্চাতে 
কাহারও দোষারোপ করিবে না । তোমাদের মধ্যে যে এই আদেশ প্রতিপালন 
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করিবে, তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট এবং যে ইহার মধ্যে কোন কার্য 

করিয়া ফেলে, তাহার শান্তি এই দুনিয়াতেই হইবে এবং তাহাই তাহার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যেকেহ ইহার মধ্যে কোন কার্য করিয়া ফেলে এবং 
আল্লাহ তাহা গোপন করিয়া রাখেন, তাহা আল্লাহর নিকট থাকিবে । তিনি 
ইচ্ছ৷ করিলে ক্ষমা করিতে পারেন এবং শান্তিও দিতে পারেন । আমরা 
এই সকল বিষয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলাম । 

রপ্ুনায় £ হযরত ওবাদাহ বিন সোয়ামেত | --বোখারী, মোসলেষ 

৫ । তিনি বলিলেন £ হে মোয়াজ ! আল্লাহ্র বান্দাহদের উপর আল্লাহ্র 
হক এবং আল্লাহর উপর বান্দাহদের কি হক, তাহা কি তুমি জান? সে 
বলিল : আল্লাহ এবং তাহার রসূলই ভাল জানেন । তিনি বলিলেন : বান্দাহদের 
উপর আল্লাহ্র হক এই যে, তাহার আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাহাতে 
€কোন কিছুই অংশী বা শরীক করিবে না। আল্লাহ্র উপর বান্দাহদের হক 
'এই যে, যে তাঁহার সহিত শির্ক করে না তাহাকে তিনি শান্তি দিবেন না। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ মানবগণকে আমি কি এই সংবাদ দিব না? তিনি 
বলিলেন : এই সংবাদ দিও না, কেন-না তাহারা অলস হইয়া পড়িতে পারে। 

বর্ণনায় £ হযরতি মোযাজ । -_ বোখারী, মোসলেম 

৬। আমি বলিলাম আমাকে এমন কাধের সংবাদ দিন যাহা আমাকে 

বেহেশতে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে । তিনি বাললেন £ 
তুমি একাটি কঠিন বা গুরুতর প্রশ্ন করিয়াছ। যাহার জন্য আল্লাহ সহজ 
করিয়াছেন, তাহার জন্য ইহা উত্তম, সহজ | আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং 

তাহাতে কোনও কিছুর অংশ স্থাপন করিবে না, নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) 
করিবে, যাঁকাতি দিবে. রমযানের রোবা রাখিবে এবং কাবার হজ্জ করিবে । 

'অত্রঃপর তিনি আবার বলিলেন £ আমি কি তোমাকে মঙ্গলের দ্বারের সন্ধান 
"দিব না? রোযা ঢাল স্বরূপ, দান পাপকে নষ্ট করে--যেরপ পানি অগ্রিকে 

নট করে এবং রাত্রির মধাম সময়ে কোনও ব্যক্তির নামায । অতঃপর তিনি 

এই আয়াত পাঠ করিলেন £ “তাহাদের পার্খু দেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে, 
তাহারা ভয়ে এবং আশায় তাহাদের প্রভুকে ডাকিতে থাকে এবং আমি যাহা 
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দিয়াছি তাহা হইতে দান করিয়া থাকে । কেহই জানে না যে, তাহাদের: 

আমলের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হইয়াছে ।'” 

তিনি পৃনং বলিলেন £ আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব না যে, কার্ষের মূল 
ওস্তম্ত কি এবং তাহার উচচ শিখরই বা কি? আমি বলিলাম £ হী, বলুন 

তিনি বলিলেন £ কার্ষের মূল ইসলাম, ইহার তিত্তি-স্তস্ত নামায এবং উচচ, 

শিখর জেহাদ । অতঃপর তিনি পুনঃ বলিলেন : এই সকলের উৎপন্তি 
কোথায়, তাহা কি তোমাকে জানাইব না? আমি বলিলাম £ হা, বলুন। তিনি, 
নিজ জিহব৷ ধরিয়া বলিলেন £ ইহাকে সংযত রাখিবে । আমি বলিলাম £ আমরা 

জিহ্বার সাহায্যে যাহা বলি তাহার জন্য কি শাস্তি হইবে ? তিনি বলিলেন 2 

হে মোয়াজ! তোমার মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করুক । মানুষকে কিয়ামতের 
দিন যাহা মুখের উপর উপুড় করিয়া দেযিখে নিক্ষেপ করিবে তাহা এই মুখের 
অসংঘত কথা ছাড়া আর কি £ 

বর্ণনায় £ হযরত মোয়াজ | --আহমদৃঃ তিরমিজী, ইবনে মাযাহ, 

৭। আমি তাহার নিকটে আসিয়া বলিলান £ আমি আনুগত্যের বায়াত 
(শপথ) গ্রহণ করিব, আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করন। তিনি দক্ষিণ 
হস্ত প্রসারিত করিলেন । আমি আমার হস্ত সংকৃচিত করিয়া লইলাম 1 
তিনি বলিলেন : তোমার কি হইয়াছে ? আমি বলিলাম : একটি শর্ত আরোপ 

করিতে চাই। তিনি বলিলেন; কি শর্ত? আমি বলিলাম আমার পাপ 

মোচনের শর্ত। তিনি বলিলেন : হে আমর! তুমি কি জান না৷ যে, ইসলাম: 
গ্রহণ করিলে ইহা অতীতের পাপকে নষ্ট করে? 

বর্ণনায় £ হযরত আমর বিন আস্ । - যোপলেষা 

৮| তিনি বলিয়াছেন $ যখন তোমাদের কেছ ইসলামকে উত্তম করে, 

যে পর্যস্ত সে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ না করে, সে পস্ত তাহার প্রত্যেক 

সৎকার্ষের জন্য ১০ হইতে ৭০০ সওয়াব লিখা হয় এবং তাহার প্রত্যেক 
পাপের জন্য একটিমাত্র গোনাহ্ লিখা হয়। 

বর্ণনায় £ হযরত আব্. হোরায়র।। . -স্বোখারী, যোপলেফ 
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৯। তিনি বলিয়াছেন £ ইসলাম অল্প সংখ্যক মুসলমান লইয়া শুরু 

হইয়াছে এবং শীঘবই. তদনূরূপ শেষ হইবে । এ অল্প সংখ্যককে ধন্যবাদ । 

বণণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | মোসলেম 

১০। তিনি বলিয়াছেন : কিতাবী লোকদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস 
করিও ' না, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াও জানিও* না, বরং বল £ আমরা 

ঈমান আনিলাম আল্লাহর প্রতি, যাহা আমাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে 

তাহার প্রতি, যাহা ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকব এবং তাহাদের 

বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও আল্লাহর 
নবীগণের প্রতি যাহা অবতীণ হইয়াছে তাহার প্রতি : তাহাদের মধ্যে আমরা 

কোনই পার্ক্য করি না। 
বর্ণনায় £$ হযবত আৰ. হোবয়ির]। - বোখারী 

১১। তিনি বলিয়াছেন £ যখন কবরে কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা 
করা হইবে, সে সাক্ষ্য দিবে; আলাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং 

মোহাম্মদ (দঃ) তীহার রসূল । ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ বলিয়াছেন £ যাহারা 
বিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ্ ইহজীবনেই সুদৃঢ় কলেমার ছারা সুদৃঢ় করিবেন । 

বণনায় 2 হযবত বাবাধা বিন.আজেব । - বোখারী, মোপলেম 

১২। তিনি বলিয়াছেন £ তিনটি বিষয় মুসলমানের হৃদয় বিশ্বাসঘাতকতা 
করে না--(১) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালেস নিয়তে (একনিষ্ভাবে) কাজ করা : 
(২) মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া ; (৩) তাহাদের জামাতভুক্ত থাকা । 
কেন-না, তাহাদের দাওয়াত তাহাদের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে 
ঘিরিয়া রাখিবে। 

বর্ণনায ঃ হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত। _-ইৰনে যাযাহ 

১৩। তিনি বলিয়াছেন £ শীঘই আমার উন্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ 

এবং সম্পৃদায় দেখা যাইবে । একদল এমন হইবে, যাহাদের কথা হইবে 

সুমিষ্ট কিন্ত কাধ হইবে অসৎ্। তাহারা করআন পাঠ করিবে, কিন্তু তাহ) 
১৯--- 
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ত্রাহাদের গলার নীচে যাইবে না| তীর যেমন তৃণীর হইতে ছুটে, তাহারা 
তজ্রপ ধর্ম হইতে ছুটিয়া যাইবে এবং যে পর্যন্ত তীর তৃণীরে না পৌছে সে 
পরস্ত তাহারা ফিরিবে না। উহারা স্যফ্ট এবং জীব-জস্তর যধ্যে সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । বাহারা তাহাদিগকে হত্যা করে, তাহাদিগকে ধন্যবাদ | তাহারা 
আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করিবে, অথচ কোনও বিষয় তাহারা 

আমাকে অনুসরণ করিবে না । যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, সে তাহাদের 

চাইতে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হইবে । জিজ্ঞাসা করিল £ তাহাদের চিহ্ন 
কি? তিনি বলিলেন : তাহলিক। 

বণনায় £ হযরত আৰু সঈপ খুদ্রী। _-আবু দাউদ 

১৪1 তিনি বলিয়াছেন £ আমার উম্মতের মধ্যে একদল সবদাই সত্যের 

জন্য সংগাম করিতে থাকিবে | তাহাদের শক্রদের উপর তাহারা জয়লাভ 

করিতে থাকিবে । তাহাদের শেষ দল দৃজ্জালের সহিত যুদ্ধ করিবে । 
বর্ণনায় ১ এমরান বিন্ হোমেন। ৃ ' _-আবু দাউদ 

১৫। তিনি বলিয়াছেন £ বে জাতিকে বে অনুসরণ করে সে তাহাদের 

বরাত, | 
বর্ণনায় ঃ হযবত ইবনে উমর | _-আহমদ, আবু দাউদ 

,১৬। তিনি বলিয়াছেন 2 যে মুসলমান লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং 
তাহাদের অনিষ্টে সবর ( ধৈধ অবলম্বন) করে, সে এ মুসলমান হইতে উত্তম যে 

তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাহাদের অনিষ্টেও সবর করে না। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | -_তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

ইহজীবন ও পরজীবন 

ইহজীবন '৫ পরজীবনের মব্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে । মৃত্যু মানবকে 

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পৌছায় । ইহজীবনে যে ধামিক জীবন 

যাঁপন করে, এখানেই সে বেহেশতের আভাস উপলব্ধি করে এবং বে পাপাসক্ত 



ইহজীবন ও পরজীবন ১৭৯ 

জীবন যাপন করে, এখানেই সে দোযখের শান্তির আভাস উপলব্ধি করে। 

ইহজীবন কর্মযোগ ও ক্ষণস্থারী এবং পরজীবন ফলভোগ ও চিরস্থারী ৷ 

ইহজীবনের সুখ-সম্পদ অনিশ্চিত। যে আল্লাহ্কে ভয় করে, তাহার জন্য 

পরজীবনই উত্তম 

১। রসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্র শপথ! আখিরাতের তুলনায় 

এই দুনিয়ার উপমা, তোমাদের কাহারও অঙ্গুলি সমুদ্রে ডুবাইলে তাহা যাহা 

লইয়া ফিরিযা আসে তন্রপ। 

বণনায় ঃ হযরত মোসৃতাওরিদ বিন্ সাদ্দাদ । - মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : দীনারের মালিকগণের, দেরহামের মালিকগণের 

এবং বস্ত্রের মালিকগণের নিপাত হউক । তাহাদিগকে দিলে সন্তষ্ট হয় এবং 

না দিলে অসস্তষ্ট, দুঃখিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়। বখন তাহারা কণ্টকবিদ্ধ 

হয়, তাহা তোলা হয় না। ত্র ব্যক্তি সুখী যে আল্লাহ্র পথে তাহার ঘোড়ার 

লাগাম ধরির। রহিয়াছে, যাহার এলোমেলো কেশ এবং বাহার পদ (পা) ধূলি 

ধসরিত। তাহাকে পাহারায় দিলে সে পাহারায় রত থাকে, তাহার উপর 

পানির ভার দিলে সে তাহার তন্ত্ুবধানে থাকে । সে অনুমতি চাহিলে তাহাকে 

অনুমতি দেওয়া হয় এবং সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। 

বর্ণনার £€ হযবত আব্ হোবায়র। । --বোখারী 

৩। তিনি প্রার্থনা করিতেন £ হে খোদা! মোহাম্মদের পরিবারদিগকে 

একবেলা খাদ্য দাও | অন্য বর্ণনায় £ প্রয়োজনীয় খাদ্য দাঁও। 

বণনা £ হযরত আবু হোবাযব] | - বোখারী 

8 | তিনি বলিয়াছেন : অনিষ্টকারী ধন-দৌলত বা বিস্মারণকারী দরিদ্রত।, 

বা বংসকারী ব্যাবি বা জীর্ণ-বৃদ্ধ বয়স বা আগামী মৃত্যু বা দজ্ভাল, বা 

কিয়ামত এই সকলের জন্য ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য কিছ র 
জন্য অপেক্ষা করে শা । 

বর্ণনায় £ হযবত আবু হোরায়র]। -তিবমিজী 



১৮০ হাদীসে বদূর্ল 

1 তিনি বলিয়াছেন £ কিয়ামতে বান্দাকে সর্ব প্রথম যাহা জিজ্ঞাসা 

করা হইবে, তাহা নিয়ামত সম্বন্ধে । জিজ্ঞাসা করা হইবে £ আমি তোমার 

দেহে স্বাস্থ্য দেই নাই এবং শীতল পানি দ্বারা তোমাকে তুপ্ত করি নাই? 
বর্ণনায় হযবত আব্ হোবায়বা | -তিরমিজী 

৬ | তিনি বলিয়াছেন £ যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপখ, আমি 

যাহা জানি তাহা বদি তোনরা জানিতে, তাহা হইলে নিশ্চই তোমরা 

অধিক কাঁদিতে এবং কম হাসিতে । 

বণনায় ঃ হববত আব হোবাষর। | *.. -_-বোখারী 

৭| তিনি বলিয়াছেন £ আমার অনপস্থিতিতে আমি তোমাদেব জন্য 
যাহা অধিক ভয় করি, তাহা দুনিয়ার ধন-দৌলত ও এশৃর্ধ যাহা তোমাদের 

জন্য উন্মুক্ত থাকিবে । জিজ্ঞাসা করিল হ ধন-দৌলত কি খারাপ করে ? 
তিনি চুপ করিয়া রহিলেন । আমরা বুঝিলাম যে তীহার প্রতি অহী আসিতেছে । 
তিনি ঘাম মুছিয়া বলিলেন £ প্রশ্বকারী কোথায়? তিনি যেন তাহার প্রশংসা 

করিলেন। বলিলেন £ ধন-দৌলত খারাপ করে না । ভুমি যাহা উৎপাদন করে, 
তাহার কিছুই বৃথা যার না । যে সকল প্রাণী ঘাস খায়, ইহা তাহাদিগকে 
নিকটে লইয়া আসে । খাইতে খাইতে উহারা মোটা হইয়। নার, উহারা 

রৌদ্বের মব্যে থাকে, কাজেই উহারা মলমূত্রও ত্যাগ করে, অত:পর আবার 

পরিবর্তন করিয়া আবার খার। নিশ্চয়ই এই সম্পত্তি তাজা, স্্রনিষ্ট। বে 

ব্যক্তি সত্ভাবে ইহাকে অর্জন করে এবং সংভাবেই ব্যর করে তাহাৰ 

পরিশ্বম কি উম! যে ব্যক্তি অবৈধভাবে ইহা অর্জন করে,সে এ ব্যক্তির 

ন্যায় যে ভক্ষণ করে কিন্ত তৃপ্ত হয় না এবং ইহা তাহার বিরুদ্ধে কিরামতের 

দিন সাক্ষ্য দিবে 
বর্ণনায় £ হযরত আবু ঈদ খৃদ্রী। _ বোখারী 

৮। তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার 
ভয় করি না। আমি ভর করি, যেমন তোমাদের পূর্বব্তীদের জন্য দুনিয়া 
প্রশস্ত হইয়াছিল, তেমনি তোমাদের জন্যও তাহ। প্রশস্ত হইবে। তাহারা 
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যেষন ইহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তোমরাও তেমনি আসক্ত হইবে : 

তাহাদিগকে ইহা যেভাবে ধ্বংস করিয়াছে, তোমাদিগকেও ইহা সেই ভাবে 
ধ্বংস করিবে। 

বণনায় ১ হযরত আমব বিন আউফ। - বোখাবী, মোসলেম 

৯। তিনি বলিয়াছেন ঃ মৃত দেহকে তিনটি বিষয় অনুসরণ করে । উহার 

মধ্যে দৃইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি মৃতদেহের সঙ্গে থাকে । তাহার 
পরিজনবর্গ ও ধন-দৌলত ফিরিয়া আসে, আমল তাহার সঙ্গে থাকে । 

বর্ণনাব £ হযবত আনাস । - বোখারী 

১০। তিনি একদা আমাদের সহিত বাহিরে আসিলেন। একটি দানানের 
উচচ গম্বজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ ইহা কাহার ? সাহাবীগণ (সাখীগণ) 

বল্লেন £ আনসারদের মব্যে অমুকের | তিনি নীরব রহিলেন এবং মনে 
রাখিলেন। ইহার মালিক আসিয়া লোকজনের মব্যে রসূলুল্লাহকে সালাম 

করিল কিন্ত তিনি বারবারই অন্যদিকে ফিরিরা রহিলেন। লেকিটি তাহার 

অসন্তোষ ও ক্রোধ বুঝিতে পাবিন। সাহাবীদের নিকট ইহা বড়ই কষ্টকর 
বোধ হইল | লোকটি বলিল £ আল্লাহর শপথ, আমি রসূলুলাহ্ (দঃ)-কে অমান্য 
করি না| তাহারা বলিল 2 তিনি তোমার গন্ুভ দেখিরাছেন। লোকটি তাহার 
গমুজ ভাজিয়া মাটির সমান করিয়৷ দিল। অন্য একদিন তিনি গন্ুজ 
দেখিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, গম্বুজের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল ঃ লোকটি 
আপনার অসন্তষ্টির কথা জানিতে পাবিয়া উহা শট করিরা ফেলিয়াছে | 
অতঃপর তিনি বলিলেন £ অতি প্রয়োজনীর দালান ব্যতীত প্রত্যেক দালানই 
ইহার যালিকের শাস্তির কারণ হইবে। 

বণনাষ ও হব আনাম । _আব্ দাউদ 

১১। তিনি বলিয়াছেন £হ আদম সন্তানকে বিচারের দিন ছাগ-শাবকের 

ন্যায় অতি ক্ষুদ্রকায় করিয়া উপাস্থিত করা হইবে, তাহাকে আল্লাহর নিকট 
অপেক্ষা করিতে হইবে । তিনি বলিবেন £ আমি তোমাকে নিরামত পিয়াছি, 

ধন-সম্পত্তি দিয়াছি এবং করুণা করিয়াছি! তুমি কি করিয়া ? সে বলিবে £ 
হে প্রভু! আমি ইহা অর্জন করিয়া বাড়াইয়াছি এবং পুবে যাহা ছিল, তাহ 



১৮২ , হাদীসে সূ 

হইতে অনেক বেশী রাখিয়া আসিয়াছি। আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন। 

সমস্তই আপনার নিকট নিয়া আসিব। আল্লাহ বলিবেন : তুমি প্রথমে কি 
পাঠাইয়াছ তাহা আমাকে দেখাও । সে বলিবে ঃ হে প্রভু ! আমি ইহা অর্জন 

করিয়া বাড়াইয়াছি এবং পূর্বে যাহা ছিল তাহা হইতে অনেক বেশী রাখিয়া 
আসির়াছি। আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন, সমস্তই আপনার নিকটে নিয়া 

আসিব | তখন দেখা যাইবে যে, সে কোন সৎকাজ প্রেরণ করে নাই | অত:পর 

তাহাকে দোযখে লইয়া যাওয়া হইবে । 

বর্ণনায় ই হযরত আনাস | --তিরমিজী 

১২। তিনি বলিয়াছেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীর পুণ্য নষ্ট করেন না । 
এই দুনিয়াতে তাহাকে সওয়াব দেওয়া হয় এবং আখিরাতেও সওয়াব দেওয়া 
হইবে । কাফিরদের ব্যাপারে 2 সে দৃনিয়ায় আল্লাহ্র জন্য বে পুণ্য করে 

তাহার জন্য তাহাকে খাদ্য দেওয়া হয়। যখন তাহাকে আখিরাতে নেওয়া 

হয় তখন তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্য কোন পুণ্য বাকী থাকে না । 
বণনায় £ হযরত আনাস | _ মোসলেম 

১৩। আমার পিতা বলিয়াছেন £ রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন সূরা 'আনল্হাক 

মোত্তাকাসুর'” পাঠ করিতেছিলেন, আমি তাহার নিকটে আসিলাম। তিনি 
বলিলেন £ হে আদম সন্তান! তুমি যাহা ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা চলিয়া 
গিয়াছে, তুমি বাছা পরিধান করিয়াছ, তাহা জীর্ণ হইরা গিয়াছে, তুমি যাহা 
সদূকা (দান) দিয়াছ, তাহা তিরোধান হইয়! গিরাছে ; তাহা ব্যতীত কি 

তোমার আর কিছ আছে ? 
বর্ণনায় £ হযবত মোতার্রেফ | _ মোসলেম 

১৪। তিনি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছেন £ পাঁচাটি ঘটনার 
পূর্বে পাচটি জিনিপকে নুলাবান জ্ঞান করিবে | তোমার বৃদ্ধ বয়সের পূব তোমার 
যৌবনকে, ব্যাধির পৃৰে স্বাস্থ্যকে, দারিদ্র্যের পৃবে সচ্ছলতাকে, কর্ম-ব্যস্ততার 

পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পৃবে জীবনকে | 
বর্ণনায় £ হযরত আমর । --তিরমিজী 
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১৫। তিনি বলিয়াছেন £ দুনিয়া যদি আল্লাহ্র নিকট মাছির ডানার 
সমানও মূল্যবান হইত তিনি কোন কাফিরকে এক কোষ পানিও পান করিতে 

দিতেন না। 

বর্ণনায় £ হযরত সহল টি বন্ সায়াদ। _-তিরমিজী 

১৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ আমাকে এমন এক কাজের 

পথ দেখাইয়। দিন, যাহা করিলে আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসিবেন এবং লোকেও 
আমাকে ভালবাসিবে। তিনি বলিলেন হ দুনিয়াতে আত্মসংযমী হও, তবে 
আল্লাহ তোমাকে ভালবাসিবেন ; এবং মানুষের নিকট যাহা আছে তাহার 

লালসা করিও না, তবেই লোকেও তোমাকে ভালবাসিবে। 

বণণনায় £ হযরত সহল বিন্ সায়াদ। __তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১৭। তিনি বলিয়াছেন 2 এই সকল গুপ্তধন এবং এই ধনের চাবি আছে । 

কাজেই গর ব্যক্তি সুখী যাহাকে আল্লাহ ভাল কাজের চাবি করিয়াছেন এবং 
মন্দ কাজের প্রতিবন্ধক করিয়াছেন ; এবং এ ব্যক্তির জন্য দৃঃখযাহাকে আল্লাহ্ 

অসৎ কাজের চাবি করিয়াছেন এবং সৎকাজের প্রতিবন্ধক করিয়াছেন | 

বণনায় : হযরত সহল বিন্ সায়াদ | -_ইবনে মাযাহ্ 

১৮। তিনি বলিয়াছেনঃ নশ্বর জিনিস অর্জন করিও না, তাহা ০ 

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে মসউদ | - তিরমিজী 

১৯। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রা হইতে উঠিলে তাহার দেহে মাদুরের দাগ 
দেখা গেল। আমি বলিলাম ; আপনার জন্য যদি একটি শয্য! করিয়া দিতাম 
তবে কত উত্তম হইত! তিনি বলিলেন £ এই দৃনিয়ার সহিত আমার সম্বন্ধ 
কি? একজন আরোহী সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে গাছের নীচে 
বিশ্বাম করে এবং পরে ইহা ছাড়িয়৷ যায়। 

ব্ণনায় £ হযরত ইবনে মসউদ | ও --তিরমিজী, ইবনে মাধাহ 
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২০। তিনি বলিয়াছেন £ আদম সন্তানকে সাতটি বিষয় জিজ্ঞাসা না করা 
পর্ষন্ত বিচারের দিন তাহার পা নড়িবে না। তাহার জীবন স্বন্ধে--উহা 

'কি ভাবে কাটান হইয়াছে ; যৌবন সন্বন্ধে_-উহ] কি ভাবে ব্যয় করা হইয়াছে : 

মাল সম্বন্ধে__-উহা কি ভাবে অর্জন করিয়াছে, এবং কি কাজে ব্যর করিরাছে; 

এবং যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান ছিল উহা কি ভাবে করিয়াছে ! 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মসৃউদ | _-তিবমিজী" 

২১। তিনি বলিরাছেন ই মেষের পালের মাবো দইটি ক্ষুধার্ত বাঘ 
ছাড়িয়া দিলে যেরূপ তাহারা উহাদিগকে ধ্বংস করে, তাহা হইতেও অধিক 

খ্বংসকারী মানুষের বন-সম্পত্তির লালসা এবং ধর্মকাধে জুখ্যাতির লালসা | 
বর্ণনায়  হযবত কায়াব বিন্ মালেক । --তিবমিজী 

২২। তিনি বলিয়াছেন £ দালান নির্মীণে কোনই মঙ্গল নাই । 
বর্ণনায় £ হযবত আনাস | _ভিবমিজী 

২৩। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন £ সমস্ত ধন-দৌলতের মধ্যে 

একজন চাকর ও আল্লাহর পখে 'একটি যানবাহন তোমার পক্ষে বথেই | 
বর্ণনাঃ হযরত আব হাশেম । _তিবষিজী, নেসায়ী 

২৪। তিনি বলিয়াছেন £ আদম সন্তানের তিনটি বাতীতি অন্য কোন 

বিষরে স্বত্ব নাই । বমবাস করিবার জন্য একটি ঘর, গুপ্ত অঙ্গ নাকিবার 

জ্রণ্য একখণ্ড বস্ত্র এবং একখও্ড রুটি 'ও পানি। এ 

বর্ণনার £ হযনত উসমান । _ ভিবমিজী 

২৫। তিনি বলিয়াছেন £ আমার বন্ধুদের মব্যে সবাপেক্ষা ঈর্ধার পাত্র 
এ মুমিন ব্যক্তি যাহার ধন-সম্পর্তি অল্প এবং বে মামাষে অতি বিনরী, যে 

আল্লাহর ইবাদতে অতি উত্তম, যে গোপনে তাহাকে মানিয়া চলে,যে লোকের 

সহিত মেলামেশা করিলেও অঙ্গলীতে তাহাকে দেখান হয় না, যাহার জীবিক! 
শুধুমাত্র জীবন ধারণের উপযুক্ত ; যে তাহাতে সবর করিয়া থাকে এবং 
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নিজের হাতে কাজ করে, যাহার মৃত্যু সহজে হয় এবং যাহার জন্য কম 
লোকে দৃঃখ করে এবং যাহার ত্যজ্য সম্পত্তি অতি অল্প। 

বণনায় £ হযরত আবূ. ওমামাহ্। _তিবষিজী 

২৬। তিনি বলিয়াছেন £ আমার প্রভু মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণের দ্বারা 

পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আমার মত চাহিয়াচিলেন। আমি তাহা অস্বীকার 
করিলাম এবং বলিলাম 2 হে প্রভু ! বরং আমি একদিন আহার করিব এবং 
অন্যদিন ক্ষুধার্ত থাকিব, ইহাই আমি ইচ্ভা করি ; কেন-না বেদিন আমি ক্ষধাত 

খাকিব, মেইদিন বিনীত থাকিব এবং তোমাকে স্মরণ করিব এবং যেদিন 
আমি আহার করিতে পারিবৰ আমি তোমার প্রশংসাবাদ করিব এবং তোমার 
নিকট কৃতন্ঞরতী জ্ঞাপন ক্ধিব। 

বর্ণনায 2 হযরত আব্ ওমামাহ্। -_ তিরমিজী 

২৭ | তিনি বলিয়াছেন £ যেব্যক্তি শান্ত যনে, সুস্থ দেহে এবং দিনের 

খোরাকী লইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোণ্থান করে, সমস্ত ধন-সম্পত্তিসহ দুনিয়াকে 
যেন তাহার নিকট লইয়া বাওয়া হয় । 

বণনাম £ হযশত ওবায়দৃল্লাহ | _তিবমিজী 

২৮। তিনি বলিয়াছেন £ কোণ লোক যেন অনিষ্টকর খাদ্য দ্বারা উদর 
পূর্ণ নাকরে। আদম সন্তানের খাদ্য ততটুকু হানা দরকার যাহাতে তাহার 

মেরুদ' সোজা থাকে । ইহা সম্ভব না হইলে, উদরের এক-তৃতীয়াংশ 
খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীরাংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের 

জন্য । টু 
বর্ণনায় £ হযরত মেকদাম। » _ তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

২৯। তিনি এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনিয়া বলিলেন £ 

ঢেকর সংক্ষেপ কর, কেন-না কিয়ামতের দিন 058 ফাটি ব্য 

যে এই দুনিয়াতে অধিক ভক্ষণ করে| 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর। /_ তিরমিজী 
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৩০। তিনি বলিয়াছেন £ প্রত্যেক কওমের জন্য একটি পরীক্ষা আছে 

এবং আমার উন্মতের জন্য পরীক্ষা-_ধন-সম্পত্তি | 

বণনায় হযরত কায়াৰ বিন ইয়াজ | -_তিবমিজী' 

৩১। তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রসুল হওয়া 
সত্তেও আমি জানিনা আমাকে এবং তোমাদিগকে কি করা হইবে! 

বর্ণনায় ঃ উম্মুল আল! । -_ বোখারী 

৩২। তিনি বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধর্মভীরু, স্বাধীনচেতা এবং 
আড়ম্বর-বিহীন বান্দাহকে ভালবাসেন | 

বণনায় £ হযরত মায়া । _ মোসলেম 

ইদী নির্বাসন 

১। আমরা মসজিদের ভিতরে ছিলাম, রসূলুল্লাহ (দঃ) বাহির হইয়া বলিলেন £ 

ইছদীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা কর। আমরা তাহার সহিত আসিয়া একটি 
পাঠশালা (মাদ্রাসা) ঘরের নিকট পে ছিলাম । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ হে 
সমবেত ইছদীগণ ! ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে । জানিয়া রাখ যে, 

এই দেশ আল্লাহ এবং তাহার রসূলের । আমি এই দেশ হইতে তোমাদিগকে 
নিবাসন করিতে আরা করি। তোমাদের ভিতর কাহারও কোন সম্পত্তি 

থাকিলে তাহা যেন সে বিক্রয় করিয়া ফেলে । 

বণনায় ঃ হযরত আবু হোবায়ব]| __-বোখারী, মোসলেম 
শি 

০৬ (দঃ) তিনটি অছিয়ৎ /রিরাছেন £ (১) কাফিরদিগকে 
তুশ আরব (আরব দ্বীপ) হইতে বাহির করিয়া দাও ; (২) প্রতিনিধি" 
সহিত আমি বেরপ ব্যবহার করিয়াছি, তেমন ব্যবহার কর। তৃতীয় 

বিষয়ে*্তিনি নীরব রহিয়াছেন অথবা বলিয়াছেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস। _ বোখারী, মোসলেম 
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৩। হযরত উমর (রাঃ) আমাকে বলেন 2 রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিতে 
শুনিরাছেন__-আমি নিশ্চয়ই ইছদী ও খীষ্টানদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে 
বাহির করিয়া দিব। এমনকি তথায় মুসলমান ছাড়া আর কাহাকেও রাখিব 

না। অন্য বর্ণনায় £ আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি যদি বাচিয়া থাকি, নিশ্চয়ই ইছদী 
ও খীষ্টানদিগকে জাজিরাতুল আরব হইতে বাহির করিয়া দিব। 

বণনায় ঃ হযরত জাবের বিন্ আবদূল্লাহ্ | --মোসলেম 

8 | রসূলুল্লাহ (দঃ) খয়বরের (যৃদ্ধে) জয়লাভ করিলেন । তথা হইতে তিনি 
ইছুদীদিগকে বাহির করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন । ইনুদীগণ তীহার নিকট 

এই শর্তে মুক্তি প্রাথ্থন৷ করিল বে, তাহারা পরিশ্বম করিবে, বিনিময় অর্ধেক 
ফসল পাইবে! তিনি বলিলেন £ যতক্ষণ আমরা ইচ্ছা করি সেই পধন্ত 

তৌমাদিগকে এই শর্তে রাখিব । হযরত উমর তাঁহার শাসনকালে তাহাদিগকে 

তাইমা এবং আরিহাতে নির্বাসন করিলেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর । - বোখারী, মোসলেম 

হদের নামায 
রমযানের ঈদকে ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর ঈদকে ঈদূল আযহা বলে। 
ঈদের নামায সাধারণতঃ মাঠে পড়িতে হয় । মসজিদেও পড়া চলে । শাওয়ালের 

চাদের প্রথম দিনে ঈদুল ফিতর । এই দিন আযান ও ইকামত ব্যতীত 
অতিরিক্ত দুই রাকাত নামায জামাতে ছয় তকৃবীরের (প্রথম রাকাতে ৩টি 
এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৩টি তকৃবীরের) সহিত ইমামের সঙ্গে আদায় করিতে 
হয়। নামাযের পরে খোত্বা পাঠ করিতে হয়। স্্ীলোকগণও ঈদের নামাযে 

যোগদান করিতে পারে । ঈদুল ফিতৃরে রোযার ফিতরা দিতে হয় এবং ঈদুল 
আযহার দিনে কোরবানী দিতে হয়। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিতুর ও ঈদূল আয্হার দিনে ঈদগাহের 
দিকে বাহির হইয়৷ প্রথমে নামায পড়িতেন । অত:পর জনতার দিকে ফিরিয় 
দাড়াইতেন। জনতা নিজেদের সারিতে বসা থাকিত। তিনি তাহাদিগকে 
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উপদেশ দিতেন, নসীহত করিতেন এবং নির্দেশ দিতেন । কোথায়ও সৈন্য 

প্রেরণের ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগকে বাছাই করিতেন অথবা নির্দেশ দিবার 
থাকিলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিতেন। 

বণনায £ হযবত আবু সঈদ খুদবী। - বোখারী, মোসলেম 

২। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর অহিত দই ঈদের নামায দুই-এক বার 
নহে (বহুবার) পড়িয়াছি আযান ও ইকামত ব্যতীত । 

বর্ণনায় ৪ হযরত জাবের । - মোসলেম 

৩। ঈদুল ফিতর ও ঈদূল আয্হার দিন তিনি বাহিরে আাসিয়া- প্রথমে 

নামাব পড়িতে আরন্ভ করিতেন! নামায শেষে দাঁড়াইয়া তিনি জনতার 

দিকে ফিরিতেন এবং জনতা নিজ নিজ স্থানে বসা খাকিত। তখন যদি 

তাঁহরি কে'থারও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক খাকিত লোকদিগকে তাহা বলিতেন, 
অন্য কোন দরকার থাকিলেও উহার নির্দেশ দিতেন । তিনি আরও বলিতেন 2 
দান কর ! দান কর !! দান কর!!! দানকারীদের মব্যে মহিলাগণই সংখ্যায় 

অধিক থাকিত। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিতেন। মারওয়ান বিন্ হাকাম 

শীসক না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিরাছিল । আমি মারওয়ানের হাত ধরিয়া 
ঈদগাহে পৌছিলাম | দেখিলাম, কাসির বিন্ সান্ুত কাদা-মাটি ও কাঁচা 
ইট দ্বারা একটি মিষ্বর তৈরার করিয়াছে । এই সমর মারওয়ান আমার হাতি 

ধরিয়া মিশ্বরের দিকে টানিতে লাগিল | আমি তাহাকে নামাবের পিকে 

টানিতে লাগিলাম । এই অবস্থার বলিলাম 2 নামার প্রথমে আরন্্ব করার 

কথা কোথার গেল £ সে বলিল £ না, আবু সঈদ! আপনি যাহা জ্রাশেন 

তাহা পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে । আমি বলিলাম 5 কখনও না, আমার প্রাণ 
যাহার হাতে তাহার শপথ ! আমি যাহা জানি, তাহা হইতে অধিকতর 

উত্তম কিছু তোমরা কখনও করিতে পারিবে না। অন্য এক রাবী বলেন £ 

এরূপ তিনবার বলিলেন এবং চলিয়া গেলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আব, সঈদ খুদরী । _ মোসলেম 
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৪1 যখন ঈদের দিন আসিত, হযরত (দঃ) ভিন্ন পথ ধরিতেন 
(যাতায়াতে পথ পরিবর্তন করিতেন )। 

বধনায় £ হযরত জাবের | __বোখারী 

৫&| ঈদের দিন রস্লুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত ভিলায় | তিনি আযান 

ও ইকামত ব্যতীত খোৎবার (ভাষণ, বক্তৃতার) পূর্বে নামায আরন্ড করিলেন । 
নামাব শেষে বেলালের দেহে ভর দিয়া দীড়াইলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা- 

বাদের পর লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। আল্লাহ্র স্বরণ করাইয়া দিলেন 
এবং আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বেলালকে সঙ্গে 

লইয়া মহিলাদের দিকে গেলেন, তাহাদিগকে খোদাভীভির নির্দেশ দিলেন 
এবং আল্লাহ্র স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবেৰ। _নেসায়ী ' 

৬। রসূলুললাহ্ (দঃ), আবু বকর ও উমর খোৎ্বার পূর্বে ঈদের নামাষ 
পড়িতেন। 

বণনায £ হযরত ইবনে উষ্ণর। - বোখারী, মোসলেম 

৭ | হযরত ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হইল ৫ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
সহিত কখনও ঈদের নামাযে উপস্থিত ট্রিলেন কি? তিনি বলিলেন : হ। 

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদগাহে বাহির হইলেন, নামায পড়িলেন। অতঃপর ধোৎবা 
দান করিলেন। (তিনি আযান ও ইকামতের উল্লেখ করেন নাই )। অতঃপর 

তিনি মহিলাবিগের নিকটে আসিয়া ওয়াজ ও নসীহত করিলেন এবং দান- 
সদৃকা করার জন্য উপদেশ দিলেন ! আমি দেখিলাম £ মহিলাগণ নিজেদের 
কান ও গলার ?গকে হাত বাড়াইয়া গহনা খুলিয়া খুলিয়া বেলালের নিকট 
দিতে লাগিল । অত:পর তিনি বেলালকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে গেলেন। 

বণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। --বোখারী, যোপলেম 

৮। রসূলুললাহ্ (দঃ) ঈদুল ফিত্রের দিন মাত্র দুই রাকাত নামায 
পড়িয়াছেন। ইহার পূর্বে বাপরে কোন নামায পড়েন নাই। 

বণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | »বোখারী, যোসলেম 
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৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদগাহে জবেহ করিতেন এবং নহর (উট জবেহ 

করিবার বিশেষ পদ্ধতি ) করিতেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর । বোখারী 

১০। বয়স্কা ও পর্দানশীন মেয়েরা যাহাতে দুই ঈদে মুসলমানদের জামাত 

এবং দোয়ায় বা প্রার্থনায় শামিল হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে 

বাহির করার জন্য আমাদিগকে ঘির্দেশ দেওয়া হইল | খতুমতীগণের 
নামাযের স্থান ভিন ছিল। একটি মহিলা প্রশব করিল ; আমাদের কাহারও 

কাহারও ওড়না নাই । রস্ূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ তাহার সঙ্গী তাহাকে 
'ওড়না পরাইবে | 

বর্ণনায় ৫ হযরত উন্মে আতিয়া | --বোখারী, মোসলেম 

১১। বসলুলাহ (দঃ) ঈদূল ফিতৃরের দিন খেজ্র না খাইয়া নামাযের 
জন্য বাহির হইতেন না । তিনি বেজোড় সংখ্যার খেজুর খাইতেন। 

বর্ণনায় ১ হযরত আনাস। __ বোখারী 

১২। রসূলুলাহ্ (দঃ) মদীনাতে আসিয়া দেখিলেন সেখানে দুই দিন 
এমন (নিদিষ্ট) ছিল যাহাতে তাহারা খেলাধূলা করিত। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন £ তোমাদের এই দুইটি দিন কি? তাহারা বলিল £ ইসলাম-পুর্ব-যুগে 
(অজ্ঞতার যুগে) এই দুই দিন আমরা খেলাধূলা করিতাম। তিনি বলিলেন 2 
আল্লাহ্ সেই দুই দিনের পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম দূইটি দিন তোমাদিগকে: 
দান করিয়াছেন । জদল আযৃহা ও ঈদুল ফিতৃরের দিন। 

বণণনায় : হযরত আনাদ। আব দাউদ 

১৩। নসূলু্লাহ্ (দঃ) বণিয়াছেন £ বে বাক্তি নামাবের পূর্বে জবেহ. করিল, 

সে নিজের জন্য জবেহ করিল | বে নামাযের পরে জবেহ্ করিল তাহার 

কোরবানী পূর্ণ হইল এবং সে মুসলমানদের রীতি বা নিয়ম বন্ষা করিল । 

বর্ণনায় ঃ হযরত বারাহ্। ্ __বোখারী, মোসলেম 
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১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এক কোরবানীর ঈদের দিনে আমাদের খোৎবা 

দান করিলেন এবং বলিলেন : এই ঈদের দিনে আমাদের প্রথম যাহা করিতে 
হইবে তাহা হইল নামায । অতঃপর আমরা বাড়ী ফিরিব এবং কোরবানী 

করিব। যেব্যক্তি এইরূপ করিল সে আমাদের পথে চলিল আর যে ব্যক্তি 

আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কোরবানী করিল, নিশ্চয়ই উহা৷ তাহার গোশত 
খাওরার বকরী, যাহা সে তাহার পৰিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করিরা জবেহ 

করিল। ইহা কোরবানীর কিছুই নহে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত বারাহ্ বিন্ আজেব। - বোখারী, মোসলেম 

১৫। নবী করীম (দঃ)-কে এক ঈদের দিনে ধনুক দেওয়া হইল । তিনি 
উহার উপরে ভর দিয়া খোত্বা দান করিলেন। 

বণনায় £ হযরত বারাহ্ বিন্ আজেব। _-আৰু দাউদ 

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে জবেহ 
করিয়াছে সে যেন উহার স্কলে অপর একটি জবেহ করে। আর যে ব্যক্তি 
জবেহ্ করে নাই, আমাদের নামাষ পড়িবার পর সে যেন আল্লাহ্র নাষে জবেহ্ 
করে। 

বণনায় ঃ হববত জুনদুৰ বিন্ আবদুল্লাহ, বাজালী | --বোখারী, মোসলেম 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযানের ঈদে কিছু না খাইরা বাহির হইতেন 
না এবং ঈদুল আযৃহার নামায না পড়িয়া কিছ খাইতেন না। 

বণনায় ঃ হযরত আবূ ছোরায়রা। _ তিবমিজী 

১৮। রস্লুললাহ্ (দঃ) ঈদের দিনে এক রাস্তা বাহির হইতেন এবং 
অপর রাস্তার ফিবিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবায়রা। _হিরমিজী, দারেসী 

১৯। এক ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের 

পহ ঈদের শামায মসজিদে পড়িলেন। 
বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়র। | -__আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ 



১৯২ হাদীসে রসূল 

২০। এক কাফেলা রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সাক্ষ্য দিল 

থে, তাহারা গতদিন নৃতন চাদ দেখিয়াছে। তিনি নির্দেশ দিলেন : তাহারা 
যেন রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পরের দিন যখন সকাল হইবে ঈদগাহের দিকে 

রওয়ানা হয় | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু উমাইর | -আবু দাউদ, নেসায়ী 

২১। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) দূই ঈদে তকৃবীর পড়িতেন। প্রথম রাকাতে 

কেরাতের পূর্বে সাত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাচ বার। 
বণনাব £ কাসীর ইবনে আবদল্রাহ্ | --ইবনে মাযাহ, দারেমী 

২২1 আমি আবু মস! আশ্য়ারী ও হোজায়ফাকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ 

রসলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানীর ঈদে ও রোযার ঈদে কিরূপে তকৃবীর বলিতেন? 
আবু মুসা বলিলেন £ চারি তর্বীর বলিতেন, যেরূপ তিনি জানাযায় তকৃবীর 
বলিতেন। ইহা শুনিয়া হোজায়ফা বলিলেন £ তিনি ঠিকই বলিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ সাঈদ বিন আস্ । _ আবু দাউদ 

ঈদুল আযহার কোরবানী 

কোরবালী অর্থঃ আল্লাহর সন্তষ্টলাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্র নামে নিদি& 
তারিখে নিদিষ্ট নিয়মে নিদিষ্ট পশ্ড জবেহ করা ; অর্থাৎ যিলহজ মাসের 

১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি 

হালাল চতুষ্পদ পশুকে আল্লাহর নামে জবেহ. কর!। 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ঈদে দুইটি দুম্বা কোরবানী করিয়ানেন, যাহা 

হষ্টপৃষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের শিং-বিশিষ্ট ছিল। তিনি নিজ হাতে 
জবেহ করিয়াছেন এবং “বিস্মিল্লাহে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্র নামে এবং 
জাল্লাহই সর্বশ্ষ্ঠ ) বলিয়াছেন। আমি তাহাকে উহাদের পাজরের উপর 
রাখিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহর নামে এবং আল্লাহই রি বলিতে 

শুনিয়াচি | 
বর্ণনায় £ হযরত আনার | - বোখারী, মোসলেম 



ঈদুল আযৃহার কোরবানী ১৯৩ 

২। রসূলুলাহ (দঃ) একবার শিং বিশিষ্ট, পা, পেট ও চক্ষু কালো 
রঙের দৃ্বা কোরবানী করিবার জন্য আনিতে ৰবলিলেন। অনুরূপ একটি 
দু্ধা আনা হইলে তিনি বলিলেন £ হে আয়েশা ! ছুরিটি দাও। অতঃপর 
বলিলেন : পাথরে উহাকে ধারানল কর। হযরত আয়েশা বলেন : আঙি 
তাহাই করিলাম । তিনি ছুরি গ্রহণ করিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরিলেন, তারপন্ 
উহাকে কাততাষে শোওয়াইয়া জবেহ করিতে গিরা বলিলেন 2 “বিস্রমিল্লাহ 
( আল্লাহুর নামে) হে আল্লাহ্! তুমি ইহা৷ মোহাম্মদ, মোহান্মদের পরিবার এবং 
মোহাম্মদের উন্মতগণের পক্ষ হইতে কবুল কর। অতঃপর উহ] দ্বারা তিনি 
লে!কদের প্রাতঃকালীন খাবার খাওয়াইলেন | 

বণনা 2 হযরত আয়েশা । _ মোসলেম 

৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোরবানীর দিনে আদমন্ুসস্তনি এমন 
কোন কাজ করিতে পাবে না যাহা আল্লাহ্ন নিকট রক্ত প্রবাহিত কর! 
অপেক্ষা প্রিরতর হইতে পারে । কোরবানীর পশু সকল উহাদের শিং) 

পশম ও খুব সহ কিরামতের দিন আসিষা উপস্থিত হইবে এবং হ্শেরবানীর 

পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্র নিকট সম্মানের স্থানে পৌিরা 
যায় । সুতরাং তোমরা প্রফ্ল মনে কোরবানী করিবে। 

বণনা £ হযলত আবেশ] । -ভিবসিজী, ইসনে 

81 রসুলে কবীম (দঃ) বলিয়াছেন £ “মুছিনী!” পের্ণ পাঁচ বৎসরে উট, 
পূর্ণ দু বৎসরের গরু, পূর্ণ এক বৎসরের ছাগন ও ভেড়া ) ব্যতীত ভবেহ 
করি'ও না। কিন্ত যদি মুচি সংগ্রহ কলা কষ্ট-সাধ্য হব, তবে মেষের জহুরা+ 

(ছয়মাস বরস পূর্ণ হইয়াছে অথচ দেখিতে পূর্ণ এক বৎসরের মত) জবেহ 
করিতে পার। 

বণনায 5 হযরত জাবের । - মোসালেষ 

৫1 রসূলূলাহু (দঃ) বলিয়াছেন : একটি উট সাতিজনের পক্ষ হইতে 
€কোরবানী করা যাইতে পারে)। 

বণনায় : হযরত জাবের -যোসলেম, আবু দাউদ 

তল 



১৯৪. - হাদীসে বসূল 

৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) কোরবানীর দিনে দৃইটি সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের 
শিং-ওয়ালা খাসী দূশ্বা জবেহ করিলেন এবং যখন উহাদিগকে কেবলা মুখী 
করিলেন, বলিলেন £ “আমি আমার মুখমগুলকে তীহার দিকে ফিরাইলাম যিনি 
আমমনি সমুহ ও যমিনকে স্যট্ি করিয়াছেন, সকল দিক হইতে বিমুখ হইয়া 
এবং লিজেকে ইব্রাহীমের ধর্মের উপর প্রতিঠিত করিয়া, আর আমি মোখরেক 

(অংশীবাদীদের) অন্তর্গত নহি। উপরন্ত আমার নামায, আষার কোরবানী, আমার 
জীবন ও আমার মরণ সকলই বিশ্ব-বহ্দাণ্ডের পালনকত্। আল্লাহর উদ্দেশ্যে । 

তাহার কোন শরীক নাই । আমি ইহারই জন্য আদি বা নিয়োজিত হইয়াছি 

এবং আমি মুসলমানদের এন্তর্গত। হেখোদা! তোমার তরফ হইতেই প্রাশ্ত 
এবং তোমারই জন্য উৎপগিত। তুমি কবুল (গ্রহণ) কর, ষোহাম্মদের পক্ষ 

হুইতে এবং তাহার উন্মতগণের পক্ষ হইতে । অতঃপর তিনি “বিস্মিল্লাহে 

আল্লাহু আবাবর' (আল্লাহব নামে, আল্লাহই সর্বশ্রেন্) বলিলেন এবং জবেহ 
করিলেন ' অন্য বর্ণনায় আপন হাতে জবেছ করিলেন এবং বলিলেন £ 
€হে আল্লাহ ! ইহা আমার এবং আমার উন্মতগণের মব্যে বাহারা কোরবানী 
করিতে পাবে মাই তাহাদের পক্ষ হইতে কবুল কর! 

বণনায £ হযবত জাবের । -_ আবু দাউদ, তিবমিজী, ইবনে যাষাহ্ 

৭| একবার রসূলুলাহ (দঃ) কতকগুলি ছাগপ-ভেড়। কোরবানীর জনা 

বণ্টন করিবার তার ওকৃবাকে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বাচচা 

ছাগল বাকী রহিল | তিনি তাহা রসুলুলাহ্ (দ:)-এর নিকট উল্লেখ করিলেন । 
তিনি বলিলেন 2 উহ দ্বারা তুমি নিজে কোরবানী কর । জন্য বর্ণনায় : আমি 
বলিলাম £ আমার ভাগে তে মাত্র একটি ছাগল রহিল । তিনি বলিলেন £ 
তুমি উহা৷ দ্বারাই কোরবানী কর । 

বর্ণনায় £ হযরত ওক্বাহ বিন্ আমের | - বোখারী, মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদগাহেই ( কোরবানীর পশু) জবেহ করিতেন ৰ। 
নহর (উট জবেহ্ করার বিশেষ পদ্ধতি ) করিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | _ বোখারী 



ঈদূল আযৃহার কোরবানী ১৯৫ 

৯। রসুলে করীম (দঃ) মদীনাতে দশ বৎসর অবস্থান করিয়াছেন এবং 
বরাবর কোরবাণীও করিয়াছেন । 

বণনায £ হযরত ইবনে উন্গর | -__তিনমিজী 

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিরাছেন £ যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক 
আসে আর তোমাদের কেহ কোরবানী করিবার ইচ্ছা রাখে, সেবেন নিজের 

কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায়: সে 

বেন কোন কেশ না াটে এবং কোন নখ না কাটে । অন্য বণনায় £ বে ব্যক্তি 
নিলহড্জ নামের চাঁদ দেখিনে এবং কোরবানীর ইচ্ছা রাখিবে, সে যেন নিজের 
চল'ও নিজের নখ সমূহের কিছু না কাটে। 

বর্ণনা £ হযবত উদ্বে সালমাহ্ | - মোসলেম 

১১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ এই দশ দিনের সৎকার্ষের চাইতে অন্য 
কোনও দিশের সৎকার আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় নহে । সাহাবীগণ 
প্রশ্ন কবিলেন আল্লাহর পথে জেহাদও নর ? তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র পথে 
জেহাদ নয়, শুধু এ ব্যক্তির জেহাদ ব্যতীত বে তাহার জান-মাল সহ বাহির 
হর এবং কিছুই লইয়া ফিবিয়া আসে না। 

বশনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । - বোখারী 

১২। আম্বি হযরত আলীকে দুইটি দুস্বা কোরবানী করিতে দেখিলমি 

এবং জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ইহা কি? (দুইটি কেন?) তিনি বলিলেন : রসূলুল্লাহ 

(দঃ) আমাকে অছিয়ৎ করিয়া গিয়াছেন, আমি যেন তাহার পক্ষে কোরবানী 

করি । সুতরাং আমি তাহার পক্ষ হইতে কোববানী করিতেছি । 
বর্ণনায় 2 তাবেয়ী হানাশ। -_ আৰ্ দাউদ, তিরমিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন বে, আমরা যেন 

(কোরবানীর পশুর) চক্ষু ও কান উত্তমরূপে দেখিয়া লই এবং আমরা যেন 

তাহা দ্বারা কোরবানী না করি--যে পশুর কানের অগ্রভাগ কাটা গিয়াছে, 
বাহার কানের শেষভাগ কাটা গিয়াছে অথবা যাহার কান গোলাকারে 
ছেঁদিত হইয়াছে বা যাহার কান পার্শের দিকে ফাড়িয়া গিয়াছে। 

বর্ণনায় £ হযরত আলী! -তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী 



১৯৬ হাদীসে রসূল 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন : আমরা যেন শিং ভাঙ্গ। ও 
কান কাটা পশু দ্বারা কোরবানী না করি । 

বণনায় £ হযরত আলী। ইবনে মাধাহ 

১৫। জিজ্ঞাসা করা হইল £ কোন্ রকমের পশ্ড কোরবানী করিতে মাই £ 

তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশার! করিয়া বলিলেন £ চারি প্রকার পশু- খোঁড়া 
পু, যাহার দোষ প্রকাশ্য ; অন্ধ পশু, বাহার অন্ধতা প্রকাশ্য ; পীড়িত পশু, 
যাহার পীড়া প্রকাশ্য : শীর্ণ পশু, যাহা বলবান হইবার নহে। ৃ 
বর্ণনায় £ হযরত বারাযা বিন আজেব | _তিনমিজী 

১৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) শিংওয়ালা শক্তিশালী দশ্বা দ্বারা কোরবানী করিতেন, 
যাহার চক্ষ, কালো, মুখ কালো এবং পা কালো । 

বর্ণনায় £ হযরত আব, সঈদ খুদবী | --তিবমিজী, আবু দাউদ, নেসাধী, ইবনে মাষহি 

শর 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন ঃ পূর্ণ ছুয় মাসের ভেড়া এক বৎসনের 

ছাগলের স্থান পূর্ণ করে। 
বর্ণনায : হযরত মজাশে | _-আবু দাউদ, নেসা যী, ইবনে গাযাহ 

১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিতে শুণিয়াছি 2 পুর্ণ ছয় মাসের ভেড়া কি 

উত্তম কোরবানী ! 
বর্ণনয়ি ঃ হযরত আবু হোরায়র] | _ তিরমিজী 

১৯। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন £ বিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 

শত এমন কৌন দিম নাই যাহার ইবাদত আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর। 
উহার প্রতেক দিনের রোমা এক বৎসরের রোযার সমান এবং উহার প্রত্যেক 

রাত্রির নামায কদরের রাত্রির নামাযের সমান। 
বণনায় £ হযরত-আব্, হোরায়র]। -_ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী 

২০1 এক কোরবানীর ঈদে কোরবানীর তারিখে রসুল্ল্লাহ (দঃ)-এর 

সহিত উপস্থিত ছিলাম | তিনি ইহার অধিক কিছ, করিলেন না 2 নামায পড়িলেন' 

এবং সালাম ফিরাইয়া নামায হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এমন সময় 
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কতক কোরবানীর গোশত দেখিলেন--বাহা তাহার নামায হইতে অবদর 
হওয়ার পূর্বেই জবেহ করা হইয়াছিল । তখন তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি 
নামায পড়ার পূর্বে অথবা, আমাদের নামাব পড়ার পূর্বে কোরবানীর পশু 
জবেহ করিয়াছে, সেযেন উহার স্থলে অপর একটি জবেহ করে। অপর 

বণনায় £ তিনি নামায পড়িলেন ; খোঁৎবা দান করিলেন, তারপর কোরবানীর 

পশু জবেহ করিলেন এবং বলিলেন : বে ব্যক্তি নামায পড়ার পৃবে অথবা 
আমাদের নামাব পড়ার পূর্বে কোরবানীর পশু জবেহ করিয়াছে, সে বেন 

উহার স্থলে অপর একটি জবেহ করে। আর বে জবেহ করে নাই, সে 
যেন আল্লাহ্র নামে কবে। 

বর্ণনার £ জনদব বিন্ আবদল্লাহ | _-বোখারী, মোসলেম 

২১। একদিন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন £ এই কোরবানী কি? 

তিনি বলিলেন £ তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীমের সুতি (নিয়ম )। 

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন £ ইহাতে আমাদের কি রহিয়াছে? তিনি বলিলেন £ 

পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকী (পুণ্য) রহিয়াছে । আবার 
প্রশ করিলেন : পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হইবে? তিনি বলিলেন £ 

প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রহিয়াছে | 
বর্ণনা £ হযরত যায়েদ বিন আরকাম। - আহমদ, ইবনে মাযাহ্ 

ঈমান 
ঈমান ইসলামের সবপ্রধান অঙ্গ | ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ--বিশ্বাস বা 

আস্থা স্থাপন করা । শরীরত মতে ইহার বিশেষ অথ £ হযরত মোহাম্মদ 

(দঃ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তীহার বান্দাহ্দের নিকট যাহা কিছ পৌঁছাইয়াছেন 
তাহাতে পূণ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা বা হযরত (দঃ)-কে সত্যবাদী বলিয়া 
অন্যরের সহিত মানিয়া লওয়া। আল্লাহ্, ফিরেশ্ৃতাগণ, আল্লাহর কিতাব 
সমূহ, নবী (রসূল)-গণ এবং আখিরাত (পরকাল) ও তকদীরে (অদৃষ্ট, 
নিয়তিতে ) বিশ্বাস ইহার প্রধান অঙ্গ । 



১৯৮ হাদীসে রসূল, 

১। আমরা একদা হযরত (দঃ)-এর নিকটে ছিলাম | এ সময় জনৈক 
অপরিচিত আরবীর বেশে [জিব্রাঈল (আঃ)] রসূরুলাহ্ (দ:)-এর দরবারে 
হাজির হইয়া হযরতের হাটুর সহিত হাটু মিশাইয়া নিজের দুই হাত হযরতের 

উরুর উপরে বাখির। জিজ্ঞাসা করিলেন £ হে মোহান্মদ ! ইস্লাম কি? আমাকে 
বলুন। জবাবে হবরত (দঃ) বলিলেন £ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ বা 

উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাহরি রসুল, এই কখার সাক্ষ্য বা ঘোষণা 

দেওয়া, নামায কায়েম করা, বাকাতি আদায় করা, রমযানের রোবা রাখা এবং 
শক্তি ও সামধ্য থাকিলে হজ্ড করা, ইহাই ইঞ্জলাম | আগন্থক (জিবরাঈল) 

বলিলেন £ আপনি সত্য বলিয়াছেন | তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন £ ঈমান কি ? 

আমাকে বলুন | হযরত (দঃ) বলিলেন £ আল্লাহকে তাহার কিরেশ্তাগণকে, 
কিতাব সমূহকে, নবী (রসূল)-গণ্ণকে, পরকালে এবং তকদীর বা ভাগোর 

ভাল ও ষন্দতে বিশ্বান করা, ইহাই ঈমান। আগন্ধক বলিলেন £ আপনি 

ঠিক বলিয়াছেন। তিনি সাবার জিজ্ঞাসা করিলেন : এহসান কি? আমাকে 
বলুন। হযরত (দ:) বলিলেন : আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করা যেন তুমি 
তাহাকে দেখিতে, যদিও তুমি তাহাকে দেখিতে না পাও তখাপি তিনি 
তোনাকে দেখিতেছেন (এইরূপ মনে করা) | তিনি আবার জিজ্ঞামা করিলেন 2 

কিয়ামত বা মহাপ্রলর সম্বন্ধে আমাকে বলুন। হযরত (দঃ) বলিলেন £ প্রশ্ব- 
কারী হইতে এ সম্পর্কে আমার অবিক জানা নাই । তিনি আবার জিজ্ঞাসা 

করিলেন £! ইহার আলামত বা পুব-চিহ্গ সমূহ আমাকে বলিরা দিন। হবরত 
(দঃ) বলিলেন £ উহার চিহৃ-_দাসী বা বাঁদীর গর্ভে তাহার প্রভূ জন্মগ্রহণ 
করিবে, নগ্রপদ ও নগ্র-দেহের দরিদ্র মেষপালকদিগকে ( পরবতীকালে ) 
দালান-কোঠা লইয়। পরস্পরকে গৰ করিতে দেখিবে। অতঃপর উক্ত আগন্তক 
চলিয়া গেলে হযরত আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : হে উমর! প্রশবকারীকে 

চিনিতে পারিরাছ £ তিনিই ফিরেশৃতা জিত্রাঈল | তোমাদিগকে ধর্ম শিক্ষা! 
দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 

বর্ণ নায় £ হযরত উমব ও হযরত আব. হোরায়রা | - মোসলেম 

২। ইসলাম পাঁচটি স্তন্তের উপর প্রতিষ্টিত--(১) আল্লাহ্ ব্যতীত 
কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং মেহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র বান্দাহ ও রসুল 



ঈমান ও ১৯৯ 

-_ ইহা ঘোষণা করা ; (২) নাঙায কায়েম করা ; (৩) যাকাত দেওষা ; (8) 

হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের ঝোষা রাখা । 
বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর । _ বোগাবী, মোসলেম 

৩। ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রভিয়াছে। উহার মধ্যে সবাধিক 

শ্রেষ্ঠ শাখা-_-আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই-_এই কথা ঘোষণা 

করা এবং নিত শাখাটি-_পথ হইতে কষ্টদারক দ্রিনিস দুনীভুত করা এবং 
লজ্জাবোধও ঈমানের একটি শাখা । 

বর্ণনায় ২ হযরত আবু ভোরাষন। ' _-শেশালী, মোসলেজ 

৪ | মসলমান এ ব্যক্তি যাঁছার মুখ ও হাত হইতে (জপর) মুঘলমানগণ 
নিরাপদে বহিযাচে এবং মোহাজির এ ব্যক্তি বে ব)ক্তি আল্লাহু খাছ নিষেধ 

করিয়াছেন তাহ] ত্যাগ করিয়াছে | 
বর্ণনা £$ হযবত আবদুলীছ বিন আমব। -_বোখাবী, মোসলেম 

৫ | তোমাদেব কেহ মুমিন বা পূর্ণ বিশ্বাী হইতে পারে না যতক্ষণ 

আমি তাহার নিকট স্বীর পিতা, সন্তান এবং অনান্য সবল মানুষ হইতে 

অধিকতর প্রিয না হই। 
বণনাষ 2 হযরতি আনাস । _বোখাটী, মোসলেষ 

৬। ভিনটি গুণ যাহার মধ্যে খাকিবে সে ঈমানের স্বাদ পাইবে 2 (১) 

যাহার নিকট দুনিয়ার সকল কিছু হইতে আঃ রা 'ও আল্লাহব বসুল সর্বাধিক 

প্রিয় হইবে ; (২) যে ব্যক্তি কাহাকেও ভালবাসিবে বেবলমাত্র আল্াইর 
জন্যই ভালনাসিবে এবং (৩) আল্লাহর জনু্হে কুষরী (নাস্তিকভা) হই 
মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় কুফবীতে ফিরিয়া যাওয়াকে দোযখের এ 
মত ঘৃণ। করে। 

বণনায় £ হযরত আ[নাস। -- বোখারী, মোসলেম 

৭। বে ব্যন্তি 'জালাহকে রব (প্রভু), ইসলামকে দীন (ধর) এবং 
মোহাম্মদ (দ:)-কে রসুল বণির়া সন্ুষ্টির সহিত গ্রহণ করিয়াছে, সেই বভ্ভিই 

ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে। 
বর্ণ নায £ হযরত আব্বাস | _ মোসলেম 
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৮। যাহার হাতে মোহাম্মদের জীবন রহিয়াছে তাহার শপথ! ইহুদী 
হউক বা নাসারা হউক বে কেহ আমার কথা শুনিবে. অথচ আমি যে দীন 
সহকারে প্রেবিত তাহার প্রতি ঈমান না আনিয়া মরিয়া যাইবে, সে নিশ্চয়ই 
দোযখের অধিবাসী হইবে । 

বশনায  হযনত আব হোবায়বা | - মোসলেম 

৯। তিন বা্িন্ জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে--(১) যে আহলে কিতাব 
ব্যক্তি তাহাব নিজৰ নকীর প্রতি ঈমান আনিরাছিল, জ্তঃপর মোহাম্মদ 
(দ:)-এর প্রতিও ঈমান আনিবাছে ; (২) বে ক্রীতদাস যথা নিয়মে আল্লাহর 
হক আদায় কবিনাড়ে এবং তাহার মনিবের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছে এবং 
(৩) যে বাক্তির অধীনে একট ক্রীতদাপী ছিল, তাহার সহিত মে সহবাস 
করিত : সে তাহাকে উন্ভমবপে আদব-কায়দা (দীনের আহকাম ) শিক্ষা) 

দিয়াছে । অতঃপর তাহাকে মুক্তি দিরাছে এবং বিবাহ করিরাছে। তাহাদের 
প্রত্যেকে জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে । 

বণনার £ হযরত আবু মূসা আশ্যারী। - বোখ!বী, মোসলেম 

১০। আমাকে মানঘের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, 
বতক্ষণ না তাহারা ইহা ঘোষণা করে যে, আল্লাহু ব্যতীত কোন মাবুদ (প্রভু) 
নাই এবং মোহান্মদ আল্লাহর রসূল এবং নামাব কায়েম করে. ও যাকাত 

আদায় করে। যখন তাহারা এইন্ধপ করিবে, আমার হাতি হইতে তাহাদের 

জান ও নাল রক্ষা! করিতে পানিবে, কিন্ত ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাহাদের 
বিচারের ভার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রহিল । 

বর্ণনার £ হযবত আবদলাহ বিন্ উমব। --বোখাবী, মোপলেষ 

১১। ঘে ব্যক্তি আমাদের ন্যার মামা পড়ে। আমাদের কেবলা 

(কাবাকে ) কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে এবং আনাদের জবেহ্ কর পশুর 

গোশত ভক্ষণ করে, মে অবশ্যই মুসলমান । তাহার জন্য আল্লাহ্র এবং 
তাহার রসূলের প্রতিশু'তি রহিয়াছে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি 
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ভঙ্গ করিও না। (অর্থাৎ : আইনগত বা শরীয়ত সন্দত অধিকার ব্যতীত 

তাহার জ।ন-নান ও ইজ্জত-আাবরুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না।) 
বণনায 2 হযরত আনাস । ৃ - বোখারী 

১২। একদা একজন আরববাসী রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকটে আসিয়া 
শালিল £ আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দান করুন, যাহা করিলে আমি 

সোজা বেহেশতে যাইতে পারি। হযরত (দঃ) বলিলেন £ আল্লাহর ইবাদত 
করিতে থাকিবে, তাহার সহিত কাহাঁকেও শরীক করিবে না, ফরষ নামায 

কানেম কবিবে এবং রমযানের রোবা রাখিবে । ইহা শুনিয়া এ ব্যক্তি বলিল £ 

“আল্লাহর শপথ । যাহার হাতে আমার জীবন রহিয়াছে, ইহা হইতে বেশীও 
করিব না এবং কমও করিব না 1” খ্রব্যক্তি চলিয়া গেলে হযবত (দঃ) 

বলিলেন £ যদি কেহ কোন বেহেশৃতবাসীকে দেখিয়া খুশী হইতে চাহে 
'সে যেন ইহাকে দেখে । 

বণনায : হযবত আবু হোবায়বা | --বোখাবী, মোসলেম 

১৩। একবার আমি বণ্লুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আরজ করিলাম £ 
আমকে ইসলম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিয়া দিন, যাহ] আপনার পর 

না আপনি ব্যতীত আমার আর কাহাকেও যেন জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। 

হযরত (দ:) নলিলেন £ “আল্লাহ্র-প্রতি বিশ্বাস করিয়াছি+, এই কথা বল এবং 

মছনুত খাক | (অধথাৎব্যবহারিক জীবনে তাহার বাবতীয় আদেশ-নিষেধ 

মাশিনা চণিতে দূ থাক )। 
বর্ণমাব ঃ ইযবত স্থুফিযান বিন্ আবনূল্লাহ সাকাফী । - মোসলেষ 

১৪। একজন নজদ্বাসী এলোমেলো কেশে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট 
আসিয়া পৌছিল। জামরা তাহার গুরগুন্ শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম কিন্ত 

বঝিতে পাঁসিতেছিলাম না । সে অতি নিকটে আমির! পৌছিল। সে ইর্লাম 
সম্পর্কে প্রণ করিতেছে । হযরত (দঃ) জবাবে বলিলেন £ এক দিন ও রাত্রে 

পাঁচবার নাদান পড় । সে বলিল 2 ইহা ছাড়া আর কোন নামাব আমার উপর 
আছে কি- ? হযরত (দঃ) বলিশুলন £ না, অবশ্য যদি তুমি স্বেচ্ছামূল ক 
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ভাবে পড়িতে চাও ( পড়িতে পার')। আবার হযরত (দ:) বলিলেন 5 

এবং রমযান মাসের রোবা রাখা | সে বলিল 2 ইহ! ছাড়া আমর উপর আর 

কোন রোযা আছে কি-না £ হযরত (দঃ) বলিলেন £ না, তবে যদি স্বেচ্ছায়: 

রোযা রাখ । এইভাবে হবরত (দঃ) তাহাকে বাকাতের কথাও বপিলেন | 

সেই ব্যন্ভি জিজ্ঞাসা করিল £ ইহা ব্যতীত আমার উপর আর কেন দেয় 
যাকাত আছে কি-না ? হষবত (দঃ) বলিলেন £ শা, কিন্ত যদি তুমি ইচ্ছা? 
করির। দান কর। অতঃপর এ বাক্তি এই বলিকতি বলিতে চলিষ' গেল £ 
আল্লাহর কসম! ইহার উপর আমি কিছু বেশীও করিব না এন: কমও 
করিব না । ইহা নিয়া হবরত (দঃ) বলিলেন £ লোকটি সাফল্য লাভ করিল 
যদি সে সত্য বলিয়া থাকে । 

বণনায় 5 হযবত তার্ছা বিন্ উবাইদুললাহ। _ বোখারী, নাগলে্গ 

১৫।| আবদুল কাষস গোত্রেব এক প্রতিনিধিদল হযরত ৎ)-এর 
নিকট আসিবা পৌচিল | হযরত (দঃ) দিজ্ঞাসা কবিলেন £ তোমরা ব্যোেন কওম' 

বা গোত্রের লোক বা প্রতিনিধি ? তাহারা বলিল £ ববীয়া (গোন্ত্রর )। 
হযরত বগিলেন ঃ গোছের প্রতি বা প্রতিনিধিদলের প্রতি মে" 'নকবাদ 
হউক | ভোমরা আমার নিকট আসিয়া অপমানিত বা অনুতপ্ত হই: শা। 
প্রতিনিধিদল হবরত (দঃ)-কে বলিল 2 হে আলহির রসূল! মাত হারাম 
ব্যতীত আমরা আপনার কাছে আসিতে পারি না | কেন-না আমাদেব এ : 'পনার 

ধ্যবর্তী স্থলে (এই) কাফির মোজার গোত্র রছিবাছে । সুতরাং - 'চাদিগকে 

মন একা «'রিষ্কার নির্দেশ দান করুন যাহা আমরা আমাদের অপ্ন 0 1কদের 

নিকট যাইর়। নলিতে পাবি এবং বদ্ঘারা আমরা বেহেশতে চপিরা যাইত পতি 

তাহারা পাশীথ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা কনিরাছিল। হবরত (দঃ) ৩ দিকে 
চাঁরিটি কাজের আদেশ করিলেন এবং চারিটি কা হইতে বিরত খাকিতে 
বলিলেন ।- এক আল্লাহর পুতি ঈমান আনিতে আদেশ করিলেন এবং 
বলিলেন £ তোমবা কি ভান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কী? তাহার বলিল : 
আল্লাহ্ ও তাহার রসূলই তাহা অধিক জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন 2 
আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ মা'বৃদ বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল, 

মম 

£নি 
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ইহা! ঘোষণা কর, নামায কায়েম করা, যাকাতি আদার করা এবং রমযানের 

রোযা রাখা | এতদ্বাতীত গনীমতের (মাল হইতে) এক-পঞ্চমাংশ দেওরা | 

অতঃপর হযরত (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি নিষেধ করিলেন £ হান্তম (মাটির 
সবুজ পাত্র বিশেষ), দূক্বা (কদর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ), নকীর 
(কাঠের পাত্র বিশেষ) ও মোজাফৃফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ)-এর ব্যবহার 
এবং এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে এবং তোমাদের অপর লোকদিগকে 
বলিবে। (এই সকল পাত্র তখন মদ বা শরাবের জন্য ব্যবহার করা হইত)। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আববাস | - বোখারী, মোসলেম 

১৬। একদিন উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করিয়া রসূলুলাহ্ (দঃ) 
বলিলেন £ তোমবা আমার হাতে “বায়াত' (চুক্তি) কর £ (১) তোর! আল্লাহ্র 
সহিত কোন কিছুকেও শরীক (অংশী) করিবে না ; (২) চুরি করিবে না: 
ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, নিজেরা 

কাহারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে শা এবং কোন মা'বফ বা শরীয়ত সন্ত 

বিষয় অবাধ্য হইবে না। যে সকল ব্যক্তি এই সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে 
তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে । অপরপক্ষে,ষে ব্যক্তি 
এই সকল অপরাধের কোন একটি করিবে এবং এই কারণে দুনিয়াতে তাহার 
শাস্তি হইয়া যাইবে, তাহ! হইলে সেই অপরাধের কাফৃফারা বা শাস্তি হইয়া 
যাইবে । আর যে ব্যক্তি এই সকল অপরাধের মব্যে কোন একটি করিরাছে 

অথচ আল্লাহ্ উহ! টাকিয়। রাখিয়াছেন, তাহা হইলে উহা! আল্লাহ্র উপতর নির্ভর 
করে ! তিনি ইচ্ছা করিলে অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা 

করিলে এই জন্য শাস্তিও দিতে পারেন । আমরা এই সকল কথার উপর তাহার 
হাতে বায়াত বৰ! চুক্তি করিলাম । 

বণনায £ হখরত উবাদা বিন্ সামেত। - বোখারী, মোসলেম 

১৭। একবার ঈদুল আঘৃহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন হযরত (দ:) 
ঈদগাছে বাহির হইলেন এবং মহিলাদের নিকট পৌছিলেন | অতঃপর তিনি 
বলিলেন £ হে নারী সমাজ ! দান-খয়রাত কর । কেন-না! আমাকে জানান হইয়াছে 

যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হইবে | তাহারা 
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বলিল £ হে আল্লাহ্র রসূল ! এইরূপ কেন হইবে ? হযরত (দঃ) জবাব দিলেন £ 
তামরা অন্যের প্রতি অধিক মাত্রায় লানত বা অভিশাপ করিয়া থাক এবং 
স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক | তোমাদের ন্যার অপূর্ণ বুদ্ধি 

ও অপূণ দীন নারী সমাজের কাহারও অপেক্ষা, বিচক্ষণ বৃদ্ধিবান পুরুষের 

বৃদ্ধি হরণকারিণী আমি অরি কাহাকেও দেখি নাই। তাহারা বলিল £ হে 
আল্লাহব বসূল ! আমাদের দীন ও বুদ্ধির অপূণতা কী রূপ? হযরত (দঃ) জবাব 
দিলেন £ নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নহে ? 
তাহারা উত্তর করিল £ হা। হযরত (দঃ) বলিলেন £ ইহা৷ নারীদের বুদ্ধির : 
অপূর্ণতাৰ কারণেই | আবার হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের 
কাহারও যখন মাসিক ধতু হয তখন যে, সে শামায-রোযা করে না,ইহা কি 

পত্য নহে? তাহার! উত্তর দিল £ ই] | হযবত (দঃ) বলিলেন £ ইহা তোমাদের 
দীনের অপুণতা । 

বর্ণনায় £ হযবত আবু সঈদ খুদ্বী। -_ বোখারী, মোসলেম 

১৮। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন হ আল্লাহ্ বলেন, মানব আমার প্রতি 
শমখ্যা অপবাদ দিয়াছে, অথচ ইহা তাহার পক্ষে উচিত ছিল না এবং সে 

আমাকে মন্দ বলিবাছে অথচ ইহাঁও তাহার উচিত ছিল না। সে বলেঃ 

'অল্লাহ আমাকে কখনও পুনরায় স্ষ্টি করিবেন না, যেভাবে আমাকে 
প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন', অণচ আমার প্রথমবারের স্থষ্টি দ্বিতীর বারের অপেক্ষা 

সহজ ছিল লা । আর তাহার আমাকে মন্দ বলা হইল এই যে, সে বলে £ 

আল্লাহ সন্তান জনা দিরাছেন অথচ আমি এক, আমি কাহারও মুখাপেক্ষী 
গাহি | কিস্ক সকলেই আমার মুখাপেক্ষী | আমি সন্তান জনা দেই নাই, আঙি 

কাহারও সন্তান নহি এবং কেহ আমার সযকক্ষও নহে । অন্য বর্ণনায় £ সে 

বলে যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রীবা পুত্র গ্রহণ করিব'-_ইহা 
হইতে পবিত্র | 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবাযরা ও হযনত আনাস। _-বোখারী 

১৯। আল্লাহ বলেন £ আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়। থাকে, তাহারা 

শাহর বা কালকে গালি দিয়া থাকে, অথচ আমিই দাহর, আমার হাতেই 
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ক্ষমতা, দিন-রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করিয়া থাকি । (কালিকে 
গালি দেওয়া আমাকে গালি দেওয়ার নামান্তর) | 

ব্শনায £ হযরত আব হোরায়রা | . - বোখারী, মোসলেষ 

২০। কণ্টদায়ক বিষয় শুশিয়াও সবর (সহ্য) করার ব্যাপারে আঙ্কাহ্ 
অপেক্ষা অধিক সবরকারী আর কেহই নাই । মানুষ তাহার প্রতি সন্তান 

আরোপ করিষা থাকে অথচ তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে রাখেন এবং 

জীবিকা দিয়া থাকেন । 
বশনায় £ হযরত আবু মুসা । ৃ _ বোখ।, 

২১ | হে মোরাজ! তুমি কিজান বে, আল্লাহ্র বান্দহিদের উপর আল্লাইি+ 

কি হুক এবং আল্লাহ্র নিকটই বা বান্দাহদের কি হক রহিয়াছে? আম 

বলিলাম : আল্লাহ্ ও তাহার রসূলই এ বিষয় অধিক অবগত | তখন হযরত (দঃ) 

বলিলেন £ বান্দাহদের উপর আল্লাহ্র এই হক রহিরাচ যে, তাহারা আল্লাহ্র 
ইবাদত করিবে এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক বা অংশী করিবে ন! 
আর আল্লাহ্র নিকট বান্দাদের এই হক রহিষাছে যে,বে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত 
কাহাকে ও শরীক করিবে না, আল্লাহ্ তাভাকে শাস্তি দিবেন না । আমি বলিলাম £ 

তাহা হইলে কি আমি লোকদিগাকে এই সুসংবাদ দিব নাঃ হযরত ছে) 
বলিলেন ঃ শা; এ সংবাদ দিও না। তাহা হইলে তাহারা ইহার উপর নির্ভর 

করিয়া বসিরা থাকিবে বা অলস হইয়া যাইবে । 

শখ নায় £ হযবত মোযাজ বিন্ জাবাল | | _ বোখাবী, মোসলেছ' 

২২। বসুলুল্লাহ্ (দঃ) ও হবরত মুয়াভ (ব্রা) একই উটের পিঠে 
সওয়ার ছিলেন এবং তখন রসূলুল্লাহ ডাকিলেন£ হে মুরাজ! এইভাবে তিন 
বার ডাকিলেন। হযরত মুযাভ প্রত্যেক বাবেই জবাব দিলেন £ হুজুর, আমি 
উপস্থিত ও প্রস্তুত রহিয়াছি । অত:পর রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ যে: ব্যক্তি 
অন্তরের সহিত সত্য জানিযা এই ঘোষণা করিবে যে, “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন 
মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোযখের 

আগুনকে হারাম করিয়া দিয়াছেন ।' তখন হযরত সুগ্না্ত জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
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আমি কি লোকদিগকে এই স্তসংবাদ দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হয়? 
হবরত (দঃ) বলিলেন ঃ মা, তাহা হইলে তাহার। ইহার উপর নির্ভর করিরা 
বশিয়৷ থাকিবে বা তাহারা অলস হুইরা যাইবে । মৃত্যুকালে হযরত মুয়াজ 
এই সংবাদ প্রকাশ করেন। 

বণনায় £ হযরত অ!নাম। -বোখারী, মোসলেম 

২৩। একদা আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খিদমতে পৌছিয়। দেখিলাম 2. 
তিনি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ষুমাইয়া আছেন। অতঃপর আবার গিয়া 

দেখি, তিনি জাগিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন £ আল্লাহর যে 

কোন বান্দাহ বলিবে, আল্লীহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং এই অবস্থায় 
হা যাইীবে, সে বেহেশতে বাইবে । আমি বলিলাম বদি সে ব্যভিচার 

ও চুরি করে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন যদিও সে বাতিচার করে 'ও 

সুরি করে। এইভাবে টতুর্ঘ বান জিজ্ঞাস লনায় তিনি শেষবারে বলিলেন £ 

বদিও সেব্যভিচার করে ও চবি করে-_-আবুকতরের নাক কাটা গেলেও । 

লশনায £ হযবত জাবছন শিকাবী। _ বোখাবী, মোসলেম 
৩ 

শ্ 

২8। বেব্যক্তি এই কখা ঘোষণা করিবে £ আল্লাহ্ ব্যতীত মা'ব্দ নাই, 

তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই এবং ষোহান্মদ তাহার দাস ও রসূল ; 
হননত ঈসা (আ:)-৪ আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও বসল, তাহার দাসীব সন্তান ও 
আল্লাহর বাক্য বিশেষ বাহা মরিয়মের প্রতি প্রেবণ করিয়াছিলেন এবং 
হাহার পক্ষ হইতে রুহ ; এবং বেহেশত ও দোযখ সত্য। তবে আল্লাহ্ 
তাহাকে বেহেশত দান করিবেন । তাহার আমল বাহাই থাকক না৷ কেন? 

বণনা £ হযরত ওবাদ] বিন্ সামেত --বোখারী, মোসলেম 

২৫। বে কেহ সাক্ষ্য দিবে বে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই 
এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রসুল, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোষখকে হারাম 
করিয়া দেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ওবাদা বিন্ সাষেত। - মোসলেষ 
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২৬। দুইটি ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল £ হে 

'আলাহ্র রসুল। দুইটি ঘটনা কিকি? তিনি বলিলেন : বে আল্লাহর সহিত 
শশরৃকী কির মরিরা যায়, সে দোষধে প্রবেশ করিবে এবং যে শিরকী না 
করিরা মরিয়া যায়, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে । 

বর্ণনায় £ হযবত জাবের । _ মোসলেষ 

২৭। আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর খিদমতে উপস্থিত হইন্। বলিলাম £ 

আপনার ভান হাত প্রপারিত করুন, আপনার হাতে বারাত কৰিব । তিনি 
হাত প্রসারিত করিলেন । কিন্তু আমার হাত টানিরা লইলান 1 হবরত (দ:) 
বলিলেন: কি হইল আমর ? বলিলাম, একট শর্ত করিতে চাই । তিনি 
বলিলেন £ কী শত কগিবেঃ বলিলাম £ আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া 

দেন। তিনি বলিলেন £ আমর, তুমি কি জান লা যে, ইস্ল'ম উহার পূর্বের 
সমস্ত কিছু যিটাইরা দের এবং হিজরত উহার গুবের সবকিহ, নষ্ট করিয়া 
দয়, এইভাবে হজ্জ ও তাব আগের যাবতীর গোনাহকে মিটাইয়। দেয় ? 

বণনাব £ হযবত আমব বিন আস্। - মোসলেষ 

২৮। ষে আল্লাহর জন্য ভালবাসে, ঘৃণা করে, দান করে এবং দান 

হইতে বিত্ত খাকে, সে ঈমানকে প্রতিষ্ঠত কবিয়াছে। 
বর্ণনায় £ হযবত আবু 'ওমামাহ্। - আৰু দাউদ, তিরমিজী 

২৯। হে উর! তুষি কেন এইরূপ কার্ধ কবিলে? জবাব দিলেন 2 

আপনি কি আপনার পাদকাসহছ জাৰ হোরায়রাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, 

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা মাবূদ নাই, এই কখা যাহার হৃদয় 
পৃঢ বিশ্বাস করিবা সাক্ষ্য দেয়, এমন লোকের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে 
“বেহেশতের সুসংবাদ দিবে ? হযরত (দঃ) বলিনেন £ হা । হবরত উমর 
'বলিলেন £ ইছা না বলিলেই তাল হইত, আমার ভয় হয় ইহাতে লোক 

হলস হুইয়) পড়িতে পারে, তাহাদিগকে কাজ করিতে দিন৭ রপ্লুল্লাহু (দঃ) 
বলিলেন : তাহাই হউক । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র। | --মোসলেষ 
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৩০। জিনা বা ব্যভিচারকারী কোনও ব্যভিচারী মুমিন বা ঈমান থাক 
অবস্থায় ব্যতিচার করে না। চরি করাকালীন কোনও চোর মমিন থাকা, 

অবস্থায় চরি করে না । মদ্য পানকারী কোনও মদ্যপায়ী মূমিন থাকা অবস্থায় 
মদা পান করে না। লুণ্ঠনকারী মুমিন থাকা অবস্থায় লুণ্ঠন করে না এবং 
পরনিন্দাকারী মুমিন থাকা অবস্থায় পরশিন্দা করে না। 

বণনায় ঃ হষবত আবু ছোবাযরা | _ বোখারী, মোগলেহ' 

৩১। ঈমানেব তিনটি প্রধান বিষর-বস্ত রহিয়াছে £ (১) আল্লাহ্ ব্যতীত 
কোনও মা'বুদ বা উপাস্য নাই-এই কখ। বে উচ্চারণ করে, তাহ হইতে হস্ত 

সঙ্কৃচিত করা |.তাছাকে কোন দোষে দোষাবোপ করিও না এবং তাহাকে 
কোন কার্ধের জন্য ইসলাম হইতে বাহির কনিরা দিও না। (২) আল্লাহ 

যখন আমাকে নবী করিরা পাগাইরাছেন, তখন হইতে ভেভাদ চলিতে 

থাকিবে, এমন কি এই সম্প্দারের শেষ ব্যক্তি দভ্জালের সহিত জেহাদ 
করিবে । অত্যাচারীর অত্যাচার, বিচরিকের স্ুবিচান ইহাকে দূর করিতে 

পারিবে না, এবং (৩) তকদীর বা ভাগ্যের উপর ঈমান । 

বণনাষ রখ হযবত তাশাস ] 
- আবু দাউদ, 

৩২। যখন কোন মানৃষ ব্যভিচাব করে, তখন তাহার অন্তর হউছে 

ঈমান বাহির হইয়া বার এবং তাহার মাথার উপরে চারান নাদ দেছলাশাল 

থাকে । ব্যভিচার কাব শেষ হইলে আনার ঈমান ফিরিয়া আসে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোবায়রা | _-ভিরমিজী, জাবু দাউদ: 

৩৩। বায়েকজন সাহাকী রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট বলিল 2 আমবা 
আমাদের অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করি যাহ। প্রকাশ করা বছৎ বাপার 

বলিয়া বোধ হয়। তিনি জিভ্গসা করিলেন ঃ এখনও কি তাহ। অনুভব" 

করিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন £ হা | তিনি বলিলেন; ইহাই স্পষ্ট ঈমান | 

বণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা । -মোসলেহ 



ঈমান . ২০৯ 

৩৪। মানৰ কেবলই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিবে, এমনকি সে বলিবে £ 
আল্লাহ্ স্যা্টকে স্যহিট করিয়াছেন কিন্তু আল্লাহকে কে স্যফ্টি করিয়াছে ? যাহার 

অন্তরে এই ভাবের উদয় হয়, সে যেন বলে £ আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের প্রতি 
ঈমান আনিলাম | 

বর্ণনায় হ হযরত আব. হোরায়রা | --বোখারী, মোসলেম 

৩৫ । মানুষ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইবে না, ইহাও বলা হইবে যে, 
আল্লাহ্ স্ঘ্টির স্ষ্টা, কিন্ত আল্লাহকে কে স্মফ্টি করিয়াছে ? তখন বল £ আল্লাহ 

' এক, তিনি অভাবশূন্য, তাহার পিত।-মাতা ও সন্তান নাই ; কেহই তাহার সমান 
নহে । সেযের বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশবয় প্রার্থনা করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবৰ্. হোরাযরা | - আৰু দাউদ 

৩৬। কোন বান্দাহ্ চারিটি ব্ষয় ঈমান না৷ আনা পর্যস্ত ঈমানদার হইতে 
পারে না। (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহর 
রপুল বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। (২) তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, 
মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুথানে বিশ্বাস ক।রবে এবং তক্দীর বা ভাগ্যে 
বিশ্বাস করিবে । 

বর্ণনায় £ হযবত আলী । --তিরমিজী, ইবনে মাধষাহ্ 

৩৭। সর্প যেমন গর্তে জাশ্বয় গ্রহণ করে, ঈমানও তত্রপ মদীনায় 
আশ্বয় গ্রহণ করিবে। 

বর্ণনায় হযবত আবূ হোবায়রা | _ বোখারী, মোসলেম 

৩৮। আল্লাহর শপথ! সে বিশ্বাসী নহে, রসূলুল্লাহ (দ:) এইভাবে তিন 
বার বলিলেন। তীহাকে প্র কর! হইল: কে বিশ্বাসী নহে? তিনি 

বলিটলৈন £ যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোক্সায়রা। শাবোখারী, মোসলেম 

১৪-- 
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৩৯। যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ! কোন লোক বিশ্বাসী 
হইতে পারে না যে পধস্ত সেনিজের জন্য যাহা ভাল মনে করে, তাহার 

ভাইয়ের জনাও তাহা ভাল মনেনা করে। 
বণনায় ঃ হযরত আনাগ | --বোখারী, মোসলেম 

8০। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল £ কোন্ কার্য সবোত্তম ? তিনি 

বলিলেন আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের প্রতি ঈমান। আবার প্রশব করা 
হইল £ তৎপরে কি? তিনি বলিলেন 2 আল্লাহর পথে. জেহাদ | পুনঃ প্রশ 
কর! হইল : তার পরে কি জবাব দিলেন : গৃহীত হজ্জ । 

বর্ণনায় £ হযরত আৰু হোরায়রা | --বোখারী, মোসলেম 

৪১।-যে স্বতাব-চরিত্রে সর্বোত্তম, সে-ই বিশ্বাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
বর্ণনায় $ হযরত আবু হোরায়বা | _ আবু দাউদ 

৪২| মুমিনের মৃত্যুর পর তাহার যে সকল সৎকার্য তাহার কাছে 

পেৌঁছিবে, তাহা এর বিদ্যা যাহা অর্জন করিয়া সে প্রচার করিয়াছে, এ ধামিক 
সন্তান যাহা সে রাখিয়া গিয়াছে ; এমন ধর্ম পুস্তক যাহা সে ত্যজ্য সম্পত্তি 
হিসাবে রাখিয়া গিয়াছে, এমন মসজিদ যাহা সে নির্মাণ করিয়াছে, পথিকের 

জন্য এমন গৃহ যাহা সে প্রস্তুত করিয়াছে, এমন খাল যাহাতে সে পানি 
প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এমন সদৃকা যাহা নিজ সম্পত্তি হইতে জীবিতাবস্থায় 

সুস্থ সময়' দান করিয়াছে । এই সকল কার্ষের সওয়াব (পুণ্য) তাহার মৃত্যুর 

পরেও তাহার নিকট পৌছিবে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র। | _-ইবনে মাযাহ, বাইহাকী 

৪৩। যাহার অন্তরে এক দানা পরিমাণও ঈমান বা বিশ্বাস" থাকিবে, 

তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। 
বর্ণনায় £ হযরত আব সঈদ খুদরী! তিরমিজী 

8৪ আমাকে এমন একটি আমলের (কাজের) কথা বলিয়া দিন যাহ 

আমাকে বেহেশ্ তে লইয়া যাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে । হযরত (দঃ) 
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বলিলেন : তুমি একটি বড় বিষয়ের প্রশু করিয়াছ্, কিন্তু আল্লাহ্ যাহার পক্ষে 

ইহা সহজ করিয়া দিয়াছেন তাহার পক্ষে অবশ্য ইহা সহজ । আল্লাহর 

ইবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না| শামায কারেম 
করিবে, যাকাতি আদায় করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে এবং বায়তুল্লাহ্র 
(কাবার) হজ্জ করিবে । অতঃপর তিনি বলিলেন £ তোমাকে মঙ্গলের দ্বার সমূহ 

কী তাহা বলিয়া দিব না? রোযা ঢাল স্বরূপ ( ক-প্রবৃত্তির বিপক্ষে) | দান 
গোনাহ্ ঠাণ্ডা করিয়া দেয়, যেভাবে পানি অগ্নিকে ঠাণ্ডা করে । মব্যরাত্রির 

নামায (গোনাহ্কে নাশ করিয়া দেয় )। অতঃপর তিনি করআন হইতে 
পাঠ করিলেন £ “তাহাদের পার্শদেশ বিছানা হইতে পৃথক থাকে, তাহারা 

ভয়ে এবং আশায় তাহাদের রবকে (প্রভুকে) ডাকিতে থাকে । এবং আমি যাহ। 

দিয়াছি তাহা হইতে দান করিয়া থাকে । কেহই জানে না যে, তাহাদের 
আমলের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হইয়াছে ।” 
তিনি আবার বলিলেন : আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব না যে, কাজের 
আসল ও স্তন্ত কি এবং তাহার উচ্চ শিখরই বাকি? আমি বলিলাম £ 
হ1, বলুন। তিনি নিজের জিহর৷ ধরিয়া বলিলেন : ইহাকে সংযত রাখিবে। 
আমি বলিলাম £ এই জিহবা দ্বারা যাহা বলি, এ সম্পর্কেও কি জিজ্ঞাসা করা 

হইবে? তিনি বলিলেন : সবনাশ, কি বলিলে যোয়াজ ! কিয়ামতের দিন যাহা 
মানুষকে তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া দোষখে নিক্ষেপ করিবে তাহা 
এই মুখের অসংযত কথা ছাড়া আর কি? 

বর্ণনায় £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। :  --আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 

8৫। সমস্ত কার্ষের শ্রেষ্ঠ কার্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মিত্রতা করা--আর 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে শক্রতা করা । 

ৰণনায় £ হযরত আবুজর গ্রিফারী । - আবু দাউদ 

৪৬। মুসলমান এ ব্যক্তিই যে ব্যক্তির মুখ ও হাত হইতে অপর মুসলমানগণ 
নিরাপদ থাকে । মুমিন এ ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে লোকে তাহাদের জান ও মাল 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারে । অতঃপর তিনি ইহাও 



২১২ হাদীসে রসূল, 

বলেন ঃ মুজাহিদ এ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র আনুগত্যে নিজের নফৃছ বা রিপুর 
সহিত জেহাদ করিতে পারিয়াছে এবং মোহাজির এ ব্যক্তি যে গোনাহর কর্ধি 
ত্যাগ করিয়াছে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ. হোরায়র৷ ও হযরত ফাজাল। তিরমিজী, নেসায়ী, বাইহাকী 

৪৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এমন উপদেশ খুব কমই দিয়াছেন 
যাহাতে বলেন নাই যে, যাহার আমানত নাই তাহার ঈমানও নাই এবং 

যাহার অঙ্গীকারের মূল্য লাই তাছার দীনও নাই। 
বর্ণনায় £ হযরত আনাম | -_বাইহাকী 

8৪৮ | বেহেশতের চাবি হইতেছে-_- “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই” 
বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া । 

বর্ণলয় £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। - আহমদ 

৪৯। বখন তোমাদের কেহ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তাহার 
জন্য প্রত্যেক সৎকাধ যাহা সে করে উহার ১০ গুণ হইতে ৭০০ গুণ 

পর্যন্ত লেখা হয়। অসৎ কাজ যাহা সে করে ঠিক তাহাই লেখা হয়। 

যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ব দরবাবে যাইয়া পৌছে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবূ ছোনাযবা | --বোখাবী, মোসলেম 

৫01 রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ ঈমান কিঃ তিনি 
বলিলেন 5 যখন তোমার সৎকাকত তোমাকে আনন্দ দাণ করে এবং অসৎ 

কাজ পীড়া দেয় তখন তুমি মুমিন। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল: অসৎ 
কাছ কিঠঃ তিনি বলিলেন: যখন কোন কাজ করিতে তোমার অন্তরে 

আটকায় তখন উহা ত্যাগ করিবে । 
বর্ণনায় £ হযরত আবু উমামাহ্ | _ আহমদ 



উইল বা অছিয়ৎ (দান) 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মুসলমানের অছিয়ৎবা উইল করার 
মত কিছু থাকে, তাহার অছিয়ৎনাঁমা লিখিয়া না রাখিয়া দুই রাত্রি যাপন 

করা উচিত নহে। | 
বর্ণনায় ং হযরত ইবনে উমর -- বোখারী, মোসলেম 

২। কা বিজয়ের বৎসর অসুস্থ হইয়া আমি মৃত্যুর সন্মুখীন হইয়া- 

ছিলাম । রস্নুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে দেখিতে আসিলে, আমি বলিলাম £ আমার 
অগাধ সম্পত্তি আছে, কিন্তু দুই কন্যা ব্যতীত ইহা ওয়ারিসসূত্রে পাইবার 
আর কেহ নাই |; আমি কি অছিয়ৎ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দিব? 
তিনি বলিলেন £ না। আমি বলিলাম £ দুই-তৃতীয়াংশ ? তিনি বলিলেন £ 
না। আমি বলিলাম ; অধেক? তিনি বলিলেন 2 না । আমি বলিলাম ; এক- 

তৃতীয়াংশ ? তিনি বলিলেন £ এক-তৃতীয়াংশ, তাহাও খুব বেশী। তোমার 
ওয়ারিসগণ দরিদ্র হইয়া লোকের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চাইতে তাহাদিগকে 
অভাবমুক্ত করিয়া রাখিয়া যাওয়া উত্তম। আল্লাহ্র সন্ত্টির জন্য তুমি যাহা 
কিছু, ব্যয় কর, তাহার নিকট পুরস্কার পাইবে । এক লোকমা (গ্রাস) খাদ্যের 
জন্যও যাহা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দাও । 

বণনায় £ হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াকৃকাস। __ বোখারী, মোসলেম 

৩1 আমার পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিতে আসিলেন। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ তুমি কি অছিয়ৎ করিয়াছ ? আমি বলিলাম £ হা। 
তিনি বলিলেন ঃ কত অংশ ? আমি বলিলাম ; আল্লাহর পথে আমার সমস্ত 
সম্পত্তি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ তোমার সন্তান-সম্ততির জন্য কি 
রাখিয়াছ ? আমি বলিলাম £ তাহাদের বিস্তর ধন আছে । তিনি বলিলেন £ 
এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ৎ কর | আমি ইহা খুবই ক্ষদ্র মনে করিলাম । তিনি 
আবার বলিলেন £ এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ৎ কর, এক-তৃতীয়াংশই খুব বেশী | 

বর্ণনায় £ হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াককার। __তিরযিজী 



২১৪ হাদীসে রসূল 

৪ | রসূলুলাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জের খোত্বায় বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ 
প্রত্যেক হকদারের হক দিয়াছেন ওয়ারিসের জন্য কোন অছিয়ৎ নাই । 

বর্থনার ই হযরত আৰু ওমামাহ্। -_ইবনে মাযাহ্ 

৫| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যদি কোন লোঁক এবং তাহার স্ত্রী 
আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তী হইয়া ষাট বৎসর পর্যন্ত কাজ করিয়া তাহাদের 'উভয়েই 
মত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু অন্যায়ভাবে অছিয়ৎ করিয়া যায়, তাহাদের 

জন্য দোবখের আগুন ওয়াজেব (নিশ্চিত) হইনা যায়। 
বর্ণনায় £ হযবত আৰু হোরায়রা | _ তিরমিজী 

৬। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন £ যে অছিয়ৎ করিয়া মরিয়া যায়, সে 
সতা পথে এবং সুনুতের উপরে মবে। 

বর্ণনা £ হযবত জাবেব। ইবনে মাযাহ 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ওয়ারিসগণকে সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত করে, আল্লাহ্ কিয়ামতে (শেষ বিচারের দিন) তাহাকে বেহেশতের 
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস ! - ইবনে মাষাহ 

উওকোচ (ঘুষ) 

উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ কর! ও প্রদান করা কবীরা গোনাহ | রসূলুলাহ (দঃ) 
উৎকোচ গ্রহণকারী ও উৎকোচ-দাতাকে অভিসম্পাত দিয়াছেন। তিনি 

বলিয়াছেন £ যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ! যে ঘুষ খায়, 
কিরামতের দিন সে তাহা বহন করিয়া উপস্থিত হইবে । যদি গর্দভ গ্রহণ 

করিয়া থাকে, উহা চিৎকার করিতে থাকিবে । যদি গাভী গহণ করিয়া 

থাকে, উহা চিৎকার করিতে থাকিবে ॥ অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) হাত তুলিয়া 

বলিলেন £ হে আল্লাহ্ ! আমি কি এই সংবাদ ঘোষণ! করিয়। দিঁয়াছি? (এই 



উৎকোচ (ধুষ) . ২১৫ 

তাবে দুইবার বলিলেন)। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন : আমরা যাহাকে যে 
পদে নিয়োগ করি, তাহাকে সেই জন্য বেতন দেওয়া হইবে । ইহা ছাড়া 

সে যাহা গ্রহণ করিবে, উহা বিশ্বাসঘাতকতা | 

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমের বলিয়াছেন £ যে বা যাহারা ঘুষ খায় বা 
নেয় এবং ঘুষ দেয়, রসূলুল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন আমের | -আবূ দাউদ, ইবনে মাধাহ্ 

উপহার 

রসূলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে এবং ভাল- 
বাসিবে। সাহাবীগণ সময়ে সময়ে তাহাকে উপচৌকন দিতেন । তিনিও 

উহার প্রতিদান দিতেন | পাশ্র্বতী নরপতিগণও তাহার নিকট মাঝে-মধ্যে 
উপহার প্রেরণ করিতেন। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন £ যাচঞা ব্যতীত 

যদি তোমাকে কিছু প্রদান করা হয়, তাহা উপভোগ কর এবং দান কর। 

তিনি কোনও ন্ডুগন্ধি বা ফুল উপহার অস্বীকার করিতেন না। 
১। রস্লল্লাহ্ (দঃ) উপহার গ্রহণ করিতেন এবং উহার প্রতিদান 

দিতেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] | - বোখারী 

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, 
কেন-ন! উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দর করে। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ! । ূ __তিরষিজী 

৩। নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি রাধা (রন্ধন করা ) ছাগলের খুর 
খাওয়ার জন্য আমার দাওয়াত হইত, আমি তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতাম। 

যদি পিছনের খুরের রাধা মাংস আমাকে উপহার দেওয়া হইত, আমি তাহা 

গ্রহণ করিতাম | ৃ | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র] | রী - বোখারী 

8. রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহাকে সুঘাণযুক্ত ফুল উপহার দেওয়া 
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হয়,সে যেন তাহা অস্বীকার না করে। ইহা বহনে লঘু, ঘাণে আনন্দদায়ক । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা । * - মোসলেম 

৫1 একজন মরুবাসী আরব রসূলুল্লাহকে অল্প বয়স্ক একটি উট উপহার 

দিয়াছিল । হযরত তাহাকে ছয়টি অল্প বয়স্ক উট উপহার দিলেন । ইহাতে 

সে অসন্তষ্ট হইল | এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি আল্লাহ্র প্রশংসাঁবাদ 

করিয়া বলিলেন ঃ অমুক বাক্তি আমাকে একাটি উট উপহার দিয়াছিল । আমি, 
তাহাকে ছয়াটি উট উপহার দিয়াছিলাম | তাহাতে সে অসস্তষ্ট হইয়াছে। 

এখন আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, কোরেশ, আনসার, সকাফী ও দাওসী সম্প্রদায় 

ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আমি উপহার গ্রহণ করিব না। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোবাযবা । -তিরমিভী, আবূ দাউদ, নেসায়ী 

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, উপহার 

হৃদয়ের বিদ্বেষ দূর করে | কোন প্রতিবেশিনী কোন প্রতিবেশিনীকে রন্ধন 
করা ছাগলের গোশত হইলেও তাহা উপহার দিতে যেন ক্ষুদ্র মনে ন। করে। 

বণনায় ২ ভযবত আবু হোবাযরা । . _তিরমিজী. 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিলে, আমি 

ঝলিলাম £ আমার চাইতে বাহার অধিক আবশ্যক, ইহা তাহাকে দিন। তিনি 

বলিলেন : ইহা গ্রহণ কর, তোমার মালের সহিত ইহা. মিশ্িত করিয়া দান 

কর | লোভী বা প্রার্থী না হইয়া এই মালের যাহা তোমাকে পুরস্করি-স্বরূপ 

দেওয়া হয় তাহা গ্রহণ কর । ইহা ছাড়া তুমি নিজে ইহার অনুগামী হইও না। 
বর্ণনায় ঃ হযরত উমর । -_-বোখারী, মোসলেম 

৮। হযরত উমর আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করিলেন । আদায় 
শেষ করিয়া উহা তাহারি নিকট প্রদান করিলাম । তিনি আমার মজুরী দিবার 
জন্য আদেশ করিলেন । আমি বলিলাম ঃ ইহা আল্লাহ্র জন্য আদায় করিয়াছি 
এবং ইহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট চাই । তিনি বলিলেন £ যাহ৷ পুরস্কার 
দেওয়া হয় তাহা গ্রহণ কর, কেন-না আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সময় ইহা। 
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আদায় করিয়াছি । আমিও তোমার কথার ন্যায় বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে 
বলিলেন £ না৷ চাওয়া সভ্.ও যখন তোমাকে কিছু দেওরা হয় তাহা গ্রহণ 
কর এবং দান কর। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে সায়েদী | - আব্. দাউদ 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন যখন তোয়াদের কাহাকেও পুঘপ- 

(ফল) উপহার দেওয়া হয়, সেযেন তাহা ফিরাইরা না দেয়, কেন-না ইহা 

বেহেশত হইতে আসিয়াছে । 
বর্ণনায় ঃ হযবত আব. উদ্মান। __তিরমিজী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) কখনও ুগন্ধি ফিরাইরা দিতেন না । 
বর্ণনায হযরত আনাস । --বোখারী 

১১। রস্লুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহাকে কিছু উপহার দেওয়া হয় 

এবং উহা তাহার দখলে আসে, সে যেন উহার প্রতিদান দেয়। আর যাহ 

দখলে আসে না, সেযেন তাহার প্রশংসা করে, কেন-ন। প্রশংসাকারী কৃতজ্ঞ ; 
আর যে গোপন রাখে সে অকৃতজ্ঞ । যাহা দেওরা হয় নাই তাহা পাওয়ার 

জন্য যে লোত করে সে দুইটি মিথ্যা বস্ত্র পরিধানকারী মদৃশ। 
বর্ণ নায় 2 হযরত জাবের । - তিরমিজী, আবু দাউদ 

উপবেশন 

নিদি সময়ের পরে আসিয়া মজলিসের মধ্যখানে আসন গ্রহণ করা 

নিষিদ্ধ। দুই ব্যক্তির মাঝখানে আসন গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। শরীরের 
কতকাংশ রৌদ্রে এবং কতকাংশ ছায়াতে রাখিয়া বসাও নিষিদ্ধ, কেন-না 
উহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়| 

১। রসূলুলাহ্ (দ:)-কে কাবা ঘরের সম্মুখে দুই হাতের উপর ভর দিয়া 

বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম | 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | __ বোখারী 
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২। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ)-কে বাম পার্খে একটি তাকিয়ায় (বালিশে) হেলান 
দিয়া বসিতে দেখিয়াছিলাম | 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের বিন্ সামেরাহ্। , বোখারী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামায পড়িয়া সূর্য উপরে না উঠা পর্যস্ত 
আসনে (বসা) উপবিষ্ট থাকিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের বিন্ সাষেরাহ্ | --আবু দাউদ? 

৪ | রপূলুললাহ (দঃ) বলিরাছেন : যে মজলিস প্রশস্ত, তাহ। উত্তম | 

বর্ণ নাম ঃ হযবত আব. দাউদ । -_আবু দাউদ 

৫। সাহাবীগণ উপবিষ্ট থাকাকালে হযরত (দ:) আসিয়া বলিলেন £ 

তোমাদিগকে পৃথকভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি কেন? 
বর্ণনা £ হযবত জাবের - আবু দাউদ 

৬1 ক্পুলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ ছায়ায় বসে 

এবং পরে চায়া চলিয়া গিয়া শরীরের কতকাঁশ রৌদ্রেও কতকাংশ ছায়ায় 
থাকে, সেষেন উঠিয়া বায়। 

বণনাষ £ হযবনত আৰু হোরাযর। | --আব্ দাউদ 

৭। আমার পিতা বাম হাত পিছনের দিকে রাখিয়া হাতে ভর দিয়া 

বসিয়াছিলেন। এ সমর রসূলুল্লাহ (দঃ) পাশ দিয় যাইবার সময় বলিলেন 

যাহারা অভিশপ্ত, তুমি কি তাহাদের ন্যায় বসিবে ? 
বণনায় £ হযরত আমর বিন্ শারীদ। - আবু সাঈদ 

উপার্জন 

জীবিক। উপার্জনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা ফরয" (অবশ্য কর্তব্য) ॥ 
চেষ্টা ব্যতীত যানুষের কিছুই হয় না | “হারাম” (অবৈধ) রুজী ছারা যে 
জিহ্বার মাংস বধিত হয়ঃ মেই জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা 
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করিলে তাহা কিবুল' (গৃহীত) হয় না| “হালাল' (বৈধ) রুজী উপার্জনের 
পথই অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য । হালাল কজীর উপায় 
হিসাবে : ধর্মের জন্য যদ্ধ করিয়া, ব্যৰসা-বাণিজ্য করিয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠান 
করিয়া, কৃষিকার্য করিয়া ও চাকুরী করিয়া উপার্জন করিতে হইবে । জোর- 
দখল কৃত সম্পত্তির আর, চুরি, ডাকাতি বা প্রতারণা করিয়া উপার্জন, লটারী, 
তাস-পাশা, ঘোর-দৌড় ইত্যাদি হার-জিতের খেলায় অজিত অর্থ, কৃকৃর ব৷ 
রক্ত বিক্রয়ের অর্থ, সুদের টাকা, বেশ্যাবৃত্তি ও গান-বাজনায় অজিত অর্থ, 
জীব-দ্রন্থব ভবি বিক্রয় লব্ধ অর্থ, মৃত প্রাণী বা মৃতি বিক্রয়ের অর্থ, ঘুষের 
টাক, ভবিষ্যদৃবক্তা বা জ্যোতিবিদের উপার্জন হারাম । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহু পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস 
ব্যতীত কবুল (গ্রহণ) করেন না । আল্লাহ নবীগণকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, 

মূমিনদিগকেও তাহা আদেশ করিরাছেন। আল্লাহ্ বলিয়াছেন £ “হে নবীগণ! 
পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং সৎকাধ কর |" তিনি বলিয়াছেন £ হে মুমিন- 

গণ! তোমাদিগকে তিনি যে রুজী দিরাছেন তাহা হইতে পবিত্র খাদ্য 
গ্রহণ কর | অতঃপর তিনি এমন এক বাক্তির উল্লেখ করিলেন, যাহার ভ্রমণ 
দীর্ঘ, আলুথালু কেশ, ধুলাবৃত দেহ এবং যে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত 
করিয়া বলে, হে প্রভূ! হে' প্রভু! কিন্ত তাহার খাদ্য হারাম, তাহার পানীয় 
হারাম, তাহার পোশাক হারাম এবং হারাম খাদ্য ছার! প্রতিপালিত। তাহার 

প্রার্থনা কিৰপে কবুল হইবে £ 
, শশনাষ £ হযবত আব. হোরায়র] | _ মোসলেম 

২। হযবত (দঃ) বলিয়াছেন : হালাল উপার্জন হইতে যে একটি খেজুর 
পরিমাণ দান কবে, আল্লাহ্ তাহা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুহণ করেন এবং তোষর! 
যেরূপ ( লালন-পালন করিয়া ) মুরগীর ছানা বধিত কর, তন্ধপ আল্লাহ্ 
দাতার জন্য উহা বধিত করেন। এমনকি তাহ। বৃহৎ পর্বত সমান হয় | 

বর্ণনায় ই হযরত আৰু হোরায়বা | 7বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ হালাল দ্রব্য সুস্পষ্ট এবং হারাম দ্রব্য 

সুস্পষ্ট এই দুইয়ের মধ্যে অনেক লোকের অজানা অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয় 
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আছে । যে সন্দেহযুক্ত বিষয়কে ত্যাগ করিয়া চলে, সে তাহার ধর্ম এবং সশ্মানকে 
পবিত্র করে এবং যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের মধ্যে পতিত হয়, সে হারামের 
মধ্যে পতিত হয় | সে মেষ-পালক সদৃশ যে রক্ষিত চারণভূমির মধ্যে তাহার 
মেষ চরায়, কিন্তু তথায় চরাইতে তাহার সন্দেহে জন্মে। সতর্ক হও! 

প্রত্যেক মালিকের রক্ষিত চারণভূমি আছে। সতর্ক হও! আল্লাহর রক্ষিত 
চারণভূমি তাহারই নিষিদ্ধ বিষয় | সতর্ক হও! দেহের ভিতর একখণ্ড 
মাংস পিওড আছে । ইহা সুস্থ থাকিলে সমস্ত দেহই পুস্থ থাকে এবং অসুস্থ 

থাকিলে সমস্ত দেহই অসুস্থ থাকে. ইহাই কল্ব (ইদর়)। 
_ ৰণনায় £ হযরত নোমান বিন্ বশীর । -_বাখারী, মোসলেম 

৪। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ মানবের উপর এমন মর আ।মবে, 
যখন সে হালাল হইতে না হারাম হইতে মাল গ্রহণ করে, হাহা গ্রাহ্য 

করিবে না| 
বণনায় ঃ হুযরত নোমান বিন্ বশীর | _ বোখানী 

৫। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) রক্তের দাম, ককুরের দাম এবং বেশ্যার উপার্জন 
লইতে নিষেধ 'করিয়াছেন। তিনি স্দ“খোর এবং স্রদ-দাতা, দেছে দাগ 

অঙ্কনকারী এবং দাঁগদাতা এবং ছবি প্রস্ততকারীকে লানত ( অভিশাপ ) 
দিয়াছেন। 

বণনায় £ হযরত আব, হোজায়ফা | _-বোখারী 

৬। রসুলুলাহ্ (দঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ 
এবং তীহার রসূল মদ, মৃত পণ্ড, শূকর এবং মুতি বিক্রয় হারাম করিয়াছেন 
জিজ্ঞাসা করা হইল £ মৃত জন্তর চবি স্বন্ধে আপনার মত কি? উহা দ্বারা 

নৌকা মেরামত হয়, এবং ত্বকে উহা! তৈল স্বরূপ মর্দন করা হয় এবং মান্ষ 

উহা দ্বারা বাতি প্রস্তুত করে। তিনি বলিলেন £ না, উহা হারাম | তিনি 

আরও বলিলেন £ আল্লাহ্ ইছদীদিগকে ধ্বংস করুন। যখন আল্লাহ্ চবি 
হারাম করিলেন, তখন তাহারা ইহাকে পছন্দ করিল এবং বিক্রয় করিয়া 
মূল্য উপভোগ করিতে লাগিল । 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের। . বোখারী, মোসলেম 
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৭| রনপূলুল্লাহ্ (দঃ) কৃকৃর ও বিড়ালের মুল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । | 

বর্ণনায় : হযরত জাবের । -মোসলেক 

৮| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 আল্লাহ্ ইছদীদিগকে ধ্বংস করুন । 

তাহাদের জন্য চবি হারাম করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহাকে পছন্দ 

করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল | 
বণনায় £ হযরত উমর । --বোখারী, মোসলেষ 

৯। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আবশ্যকীয় জিনিসের রক্ষাকল্পে 
অনাবশ্যকীয় দ্রব্য ত্যাগ না কর! পর্যন্ত কেহ ধামিক হইতে পারে না। 

বণনায় £ হযরত আতিয়া । | _ তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১০। আমি সিরিয়া ও মিসরে বাণিজ্য-সম্তার পাঠাইতাম । অতঃপর 
ইরাকেও পাঠাইতাম। হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি 

বলিলেন £ ইহা করিও না | তোমার মাল ও বাণিজা-সম্ভারের কি হইয়াছে? 

আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি £ যদি আল্লাহ কোন দিক হইতে 

তোমাদের কাহারও রিঘিকেরর ব্যবস্থা করিয়া দেন, সেযেন তাহার বিনিময়ে 

অন্য কিছু আয়ের পথ না পাওয়া পর্যস্ত অথবা তাহা বন্ধ না হওয়া পযস্ত 
পর্বের আয়ের পখ ত্যাগ না করে। ৃ 
- বণনায় £ হযরত নাফে। - ইবনে মাযাহ্ 

১১। হযরত আবু বকরের খাজনা আদায় করিবার একজন কমচারী 

ছিল। একদিন সে কিছু মিরা আসিলে তিনি উহা হইতে বিছু তক্ষণ 
করিলেন । কর্মচারী বলিল £ আপনি কি জানেন যে ইহা বি? তিনি বলিলেন £ 

ইহা কি? ইহা কি? মে বলিল : ইসলাম-পৃ-যুগে একটি লৌককে ভবিষ্যদৃ- 
বাণী করিয়াছিলাম এবং তাহাকে প্রতারণ! ব্যতীত অন্য কিছুই করি নাই। 
তজ্জন্য সে আমাকে ইহ। প্রদান করিয়াছে এবং তাহা হইতে আপনি ভক্ষণ 
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করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ,নিজের গলার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া 
দিলে পেটের ভিতর যাহা কিছু ছিল বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন । 

. বণনায় 2 হযরত আয়েশ! | -_ বোখারী 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন 
এবং শিক্গাদাতার উপার্জন অপবিত্র । 

বণনায় £ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। --মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) কৃকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং ভবিষ্যদ- 

বক্তার উপার্জন লইতে নিষেধ করিয়াছেন | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু মসউদ আনসারী । -বোখাবী, মোসলেম 

১৪। রসূল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এই জমির জন্য যাহা ব্যয হয়, তাহা 
ব্যতীত মুমিনের এমন কোন ব্যয় নাই যাহার জন্য তাহার পুরস্কার নাই । 

বর্ণনায় £ হযরত খাববার । -তিবমিজী, ইবনে মাযাহ 

খতু বা হায়েয 

স্ত্রীলোকের মাসিক খতুকে হায়েয বলে। সাধারণত: ইহা তিন হইতে 

দশ দিন থাকে । দশ দিনের অধিক খাকিলে ইহাকে পীড়া বলিরা গণ্য 
করা উচিত। খতু অবস্থায় স্রীর সহিত সঙ্গম করা হারাম (নিষিদ্ধ) | এ 
সময় স্ত্রীর সহিত পানাহার করা, উঠা-বসা এবং অন্যান্য কার্য জায়েব আছে । 

খত, শেষ হইলে গোসল (স্লান) করিতে হয় এবং গুপ্তস্বানে সুগন্ধি ব্যবহার 

করিতে হয় । ইহা কামবিজ্ঞান-সম্ত বিধি । খতু-স্লাব থাকাকালীন নামায 
পড়া, রোযা রাখা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং মসজিদে প্রবেশ বা কুরান 
পাঠও নিষিদ্ধ | তবে এ সময়ের রোজা পরে কাযা (পৃ) করিতে হইবে। 

১। ইছদীগণ স্ত্রীলোকের হায়েয হইলে তাহার সহিত (বসিয়া ) খাইত 
না এবং তাহাকে এক সঙ্গে ঘরেও রাখিত না| সাহাবীগণ এই সম্পর্কে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন £ তাহাদের সহিত সঙ্গম ব্যতীত আর 

সমস্তই করিতে পার । 
ঘর্ণনায় £ হযরত আনাস । মোসলেম 

২। আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুলাহ্ (দঃ)-এর সহিত এক পাত্র হইতে 

'গোসল (স্নান) করিতাম | তাহার নির্দেশমত আমি পায়জামা পরিতাম এবং 
তিনি আমার গায়ে লাগিতেন। তিনি এহতেকাফে (রমযান মাসে আল্লাহ্র 
অস্তষ্টি লাত করার জন্য স্বেচ্ছায় কয়েক দিনের জন্য যাবতীয় সাধারণ কাজ- 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদার জন্য আল্লাহ্র ধ্যানে মসজিদে থাকা ) থাকিয়া 

স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে আমার দিকে বাহির করিয়া দিতেন, আমি তীহার 

মাথা ধুইয়া দিতাম । 
বণনায় £ হযরত আয়েশা । _-বোখারী, মোসলেম 

৩। আমার হায়েয অবস্থায় আমি পান-পাত্র হইতে পান করিয়। 
রসূলুললাহ্ (দঃ)-কে দিতাম, পান-পাত্রের যে স্থানে আমি মুখ রাখিয়া পান 
করিতাম তিনিও সেই স্থানে মুখ রাখিয়া পান করিতেন । আমি হাড়ের 
শ্নাংস কামড়াইয়া বাকী অংশ তাহাকে দিতাম, তিনি উহা হইতে চিবাইয়া 

খাইতেন। | 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ]। - মোসলেম 

8৪1 যখন আমার খতুস্াব হইত, শয্যা হইতে নামিয়া মাদুরের 

উপরে আসিতাম | আমি পবিত্র না হওয়া পযন্ত রসূলুল্লাহ আমার নিকটে 
আসিতেন না। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । - আৰ্ দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে মসজিদ হইতে একটি মাদূর নিয়া আসিতে 

বলিলে, আঁমি বলিলাম, আমার হায়েয আছে। তিনিবলিলেন : তোমার 
হায়ে তোমার হাতে নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা! । _ মোসলেম 
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৬। হায়েয অবস্থায় রষুলুলাহ্ (দঃ) আমার দেহে ঠেস দিয়া কুরআন 
পাঠ করিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশ] | - বোখারী, মোপলেম 

৭। রস্লুলাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেন একটি চাদরে, আমার হায়েয 
অবস্থায় উহার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকিত অপরাংশ তাহার গায়ের 

উপর থাকিত। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ময়মুনাহ। _ বোখারী, মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গমে লিপু হয়, 
অথচ স্ত্রী হায়েয অবস্থায় থাকে, সেযেন অর্ধ দীনার (স্বর্ণ-যুদ্রা বিশেষ, 

ওজন ৪811 মাষা, ১২ মাষায় এক তোলা ) দরিদ্রকে দান করে। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আক্বাস | --তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্ 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন (হায়েষের ) রক্ত লাল. থাকে 

( হায়েষের প্রথম অবস্থায় রক্ত লাল থাকে ), তখন সঙ্গম করিলে -এক 

দীনার এবং যখন রক্ত পীতি বর্ণ (শেষের দিকে পীত বর্ণ ধারণ করে) 
ধারণ কবে তখন (সঙ্গম করিলে) অধ দীনার (দান করিবে)। 

বণলায় : হযরত আবদ্ললাহ বিন্ আব্বাস । - তিরমিজী 

খগ (কর্জ, দেনা ) 

ইসলামে খণ দানে স্রদের কোন ব্যবস্থা নাই। ইসলাম বি লাভে 

খণ দানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছে | মৃত ব্যক্তির সম্পর্তির উপর প্রথম 

খণ ধার্ধ হইবে । খণ শোধ ন। করা কবীরা (বড়) গোনাহ । খণ শোব করিবার 
জন্য খাতক (দেনাদার, খণী) যাবাতও গ্রহণ করিতে পারে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এক ব্যক্তি সবসাধারণকে খণ দান 
করিত। সে ছেলেকে বলিত, অভাবগ্রস্ত লোকের খণ ক্ষমা করিয়া দিও, 



ধ ক্র, দেন ) ২২৫ 

আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন £ সে পাপ মুক্ত 
হইয়া আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে। 

বশনায় ঃ হযরত আব হোরায়র]। - বোখারী, মোসলেম 

২। এক ব্যক্তি খণ আদায়ের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ:)-কে কর্কশভাবে 
তাগাদা করিলে, সাহাবীগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল । তিনি 
বলিলেন : তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না মহাজনের দাবী করিবার অধিকার 

আছে! তাহাকে একটি উট খরিদ করিয়া দাও। তাহারা বলিল : ( একটি 
উট আনিয়া) ইহার বেশী বয়স্ক উট (আমরা) দেখি না| তিনি বলিলেন £ 
ইহা খরিদ করিয়া তাহাকে দাও, কেন-না তোমাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা . 
উত্তম গ্রব্যক্তি যে খণ আদায়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম । 

বশনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা ও আবু কাতাদাহ। --বোখারী, মোসলেম 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : যে আদায় করিবার নিয়তে (উদ্দেশ্যে ) 

মানুষের সম্পত্তি ধার নেয়, আল্লাহ্ তাহাকে সঙ্গতি দান করেন এবং যে 
আদায় না করিবার নিয়তে নেয়, আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করেন । 

বর্ণনায £ হযরত আবু হোরায়র] । -- বোখারী 

8। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট খণগ্রস্ত কোন লাশ আনা হইলে 
তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন £ তাহার খণ পরিশোধের কোন সম্পর্তি আছে ? 

যদি বলা হইত, পর্বিশোধের মত তাজ্য সম্পত্তি আছে, তখন তিনি জানায! 

পড়িতেন। অন্যখার সকলকে বলিতেন £ তোমাদের বন্ধুর জানাযা পড়। 

যখন অংল।* তাভাকে বিজয় দান করিতে লাগিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন 2 
আমি মুস-।এানদের নিকট তাহাদের জীবনাবিক প্রিয় । মুমিনদের মধ্যে যে 

কেহ খণ গাখিয়া মারা যায়, তাহার পরিশোধের ভার আমার উপর, আর 
যে সম্প্তি বাখিরা যার, তাহার ভার ওয়ারিসগণের উপর । 

বর্শনায় ; হযনত আবু হোরায়রা । _ নেসায়ী, মোসলেম 

৫1 হবরত (দঃ) বলিয়াছেন £ যে পযন্ত কোন যুমিন তাহার খণ 

পরিশোধ ন৷ করে,পে পধন্ত তাহার বূুহ (আত্মা) খাণের সহিত লটকান থাকে। 
বর্ণনায় £ হযবত আবু হোরায়রা | --তিরমিজী 

টা 



২২৬ | হাদীসে রসূল £ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ধনীর পক্ষে বিলম্বে (থণ আদায় ) 
অত্যাচার স্বরূপ । যখন তোমাদের কাহাকেও ধনীর উপর ন্যস্ত করা হয়, 
সেষেন তাহা, গ্রহণ করে। 

বর্ণনায় ; হযবত আব, হোবাযবা | _-বোৌঁখানী, মোসলেম 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে খণগ্রস্ত লোককে সময় দেয় বা 

তাহাকে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তাহাকে নিজ চায়ায় স্থান দিবেন। অন্য 

বণনায় £ আল্লাহু তাহাকে কিবামভের বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন । 
বর্ণনায় £ হযরত আরুল ইঈফাসাব 'ও আৰু কাভাদাহ। - মোসলেম " 

৮| রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে এক ব্যক্তি ভিন্ঞাঁসা করিল £ আমাকে সংবাদ 
দিন যে, যদি আল্লাহর পথে সবর কনিবা পুরস্কারের আশায় সম্মুখীন হইয়া, 
পশ্চাৎপদ না হইয়া আমি নিহত হই তবে আমার গোনাহ কি আলাহ 
ক্ষমা করিবেন ? তিনি বলিলেন £ হাঁ । এ বাক্তি চলিয়া যাইতে লাগিলে 

তাহাকে ডাকিয়া আবার বলিলেন £ হা, খণ ব্যতীত | জিঝাঈল এইবূপ 
বলিয়াছিল। | 

বণনা ই হযরত আব, কাতাদাহ্। - মোসলেম 

৯। রস্লুল্লাহ (দ:) বলিরাছেন £ খণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গোনাহ্ 

মাফ করা হয় । 

বর্ণনায় £হ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমব। _ তিরমিজী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 5 আল্লাহ্ বে সমস্ত বড় গোনাহ নির্ধারিত 

করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্যান্য গোনাহর মধ্যে সবাপেক্ষা বড় গোনাহ 
তাহার সহিত সাক্ষাতের সমর কোন খণগ্রস্ত ব্যক্তির খণ পরিশোধের 

কোনও সম্পভি লা রাখিয়া পরলোক গমন করা । 

বর্ণনা £ হযবত আব. মুসা । --আবু দাউদ 

১১। রসূলুলাহ্ (দ:)-এব নিকট আমার কিছু পাওন, ছিল | তিনি 
তাহা পরিশোধ করিলেন এবং (ইচ্চ৷ করিয়া ) কিছু বেশী দিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের আব দাউদ 



ঝণ (কের, দেনা ) ২২৭ 

১২। হযরত (দঃ) আমার নিকট হইতে 8০,০০০ দেরহাম ধণ নিয়াঁ- 

ছিলেন । তাহার মালামাল আমিলে, তিনি তাহা পরিশোধ করিয়া বলিলেন £ 
আল্লাহ্ আপনার পরিজনবর্গে ও ধন-সম্পন্তিতে বরকত (প্রাচুষ) দিন। 

বর্ণনা £ হযরত আবনল্লাহ্ বিন্ আবু রাবিব]াহ্। -নেসায়ী 

১৩। যদি তোমাদের কেহ খণ দেয় এবং দেনাদার যদি তাহাকে 

কোন উপহার দের অথবা কোন প্রাণীর উপর আরোহণ করায়, তাহা গ্রহণ 
করিও না এবং তাহার উপর আরোহণ কারিও না। যদি ইহার পূবে এইরূপ 
হইবা থাকে তাহাতে দোষ নাই । 

বর্মনার £ হযবত আনাম ।' _-ইবনে মাযাহ 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াচেন £ যদি কোন বাক্তি তোমাদের কাহাকেও 

ধাণ দেয়, দেনাদার বেন তাহাকে উপহার না দের | 
বর্ণনা £ হযবত আনাশ | _ বোখারী 

১৫। রসূল্লাহ (দ2)-এর দরবারে বসির আছি । এমন সময় একটি 

মৃতদেহ আনা হইল, তাহারা বলিল £ জানাযার নামায পড়ন। তিনি 
বলিলেন £ তাহার কি দেনা আছে? তাহারা বলিল : না। অতঃপর আর 

একাট মৃত দেহ আনা হইলে, তিনি বলিলেন £ তাহার কি দেনা আছে? 

বলিল £ হ!। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : সে কি কিছু রাখিয়া গিমাছে? 
তাহারা বলিল £ তিন দীনার (শ্বণমুদ্রা)। অতঃপর তিনি জানাযা পড়িলেন। 

অতঃপর ভূতীর লাশ আনা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ তাহার কি 
দেনা আছে? তাহারা বলিল £ তিন দীনার। তিনি বলিলেন 2 তোমরা 

তোমাদের বন্ধুর জানাযা পড় । আবু কাতাদাহ বলিলেন 2 হে আল্লাহর রসূল। 

তাহার জানাযা পড়,ন। আমার উপর তাহাব দেনার ভার । অতঃপর তিনি 
জানাযা" পড়িলেন। 

বর্ণনায় £ হযবত সালামাহ বিমু আক্ওয়াহ্। ূ -_বোখাবী 

১৬। আমি মদীনায় আসিয়া আবদুলাহ বিন্ সালামের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলে তিনি বলিলেন : তুমি এমন দেশে বাস করিতৈছ যেখানে স্থদের 



২২৮ হাদীসে রসল 

প্রচলন আছে । যদিকোন লোকের নিকট কিছু পাওনা থাকে এবং সে যদি 
তোমাকে এক বোঝা ডুমুর বা এক বোঝা আটা বা এক বোঝা তৃণ উপহার 
দেয়, তাহা গ্রহণ করি না, কেন-না ইহা সুদ । * 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব বোরদাহ্ | _ বোখারী 

একই নামায দুইবার পড়া 

১। হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল ( প্রথমে ) রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত 
নামাব পড়িতেন, অতঃপর আপন লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদের নামযি 

পড়াইতেন । 

২। মোয়াজ বিন্ জাবাল হযরত (দ:)-এর সহিত এশার নামায পড়িতেন 
অভঃপর নিজের লোকদের নিকটে যাইয়া এশার নামায পড়াইতেন, অথচ 

তাহার নামায নফল ছিল। | 
বণশনাযঃ হযরত জাবের __বোখাবী, মোসলেম, বাইহাকী 

৩। আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম । তাহার 
সহিত ( মিনার ) 'মসভিদে ঝায়কে' ফজরের নামায পড়িলাম | নামায শেষে 

তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক জামাতের শেষ প্রান্তে বহিয়াছে 

আমার নিকট আন। তাহাদিগকে আনা হইল, তাহারা কাপিতে চিলি। 

তিনি জিভ্ঞাসা করিলেন £ আমাদের সহিত নামাব পড়িতে তোমাদের কিসে 

বাণা দিল ? তাহারা বলিল £ আমরা .আমাদের বাড়ীতে নামায পড়িযাছি | 

তিনি বলিলেন £ এইরূপ করিবে না। যখন তোমরা তোমাদের বাড়ীতে 

নামায পড়িয়া এইরূপ মসজিদে উপস্থিত হইবে (যেখানে) জামাত হইতেছে, 

তাহাদের সহিত (পূনঃ) নামায পড়িবে । ইহা তোমাদের জন্য নফল । 
বর্ণনায় £ হযরত ইয়াজি বিন্ আসওয়াদ | -_তিরমিজী, আবূ দাউদ, নেসায়ী 

৪1 একদ] তাহার পিতা (মেহজান ) রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত 
মজলিসে থাকাকালে আযান হইল, এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) দাড়াইলেন। অতঃপর. 



একই নামায দৃইবার পড়! ২২৯ 

নামায পড়িলেন এবং ফিরিয়া আসিলেন। অথচ মেহজান তখনও নিজ 

স্বানেই আছে। রসূলুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাকে লোকের সহিত 
নামায পড়িতে কিসে বাধা দিল £% তৃমি কি মুসলমান নও? সে বলিল £ 

নিশ্চয়ই (আমি মুসলমান) তবে আমি আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। 
তিনি বলিলেন £ যখন তৃমি (ঘরে) নামায পড়িয়া মসজিদে আসিবে তখন 

যদি মসজিদে নামায শুরু হয়, লোকের সহিত নামাযে শরীক হইবে, যদিও 

তমি নামায পড়িয়া থাক । 

বণনায ঃ বোগর বিন্ মেহজান। - মালেক, নেপাযী 

৫। একদা আমি হবরত (দ:)-এর নিকট আসিলাম, তিনি নামাযে 

ভিলেন । আমি বসিয়া রহিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) নামায শেষে আমাদ্ দিকে 
ফিরিলেন, আমাকে বসা দেখিলেন এবং বলিলেন £ হে ইয়ািদ! তমি কি 
মূসলমান হও নাই ? বলিলাম : নিশ্চয়ই মুসরমান হইয়া ! তিনি বলিলেন £ 
তুমি নামাষে শামিল হইলে না কেন? বলিলাম £ আমার ঘরে নামায পড়িয়া 
লইয়াছি। মনে করিয়াছি আপনারা নামা পড়িয়া ফেলিয়াছেন । তিনি 

বলিলেন £ যখন তুমি কোন নামাযের স্থানে পৌছিবে এবং লোকদিগকে 

নামাযে দেখিবে, তখন তাহাদের সহিত নামাযে শামিল হইয়া বাইবে। তোমার 

এই মামা নফল হইবে এবং (পৃবের ) এ নামায ফরয হইবে। 

বর্ণনায় £ ইয়াধিদ বিন্ আমের । -_আব দাউদ 

একত্রে ভক্ষণ 

করআন ঘোষণা করিয়াছে £হ “অদ্য সমস্ত পবিত্র (উত্তম) জিনিস 

তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করা! হইল। কিতাবী লোকদের খাদ্য 

তোমাদের জন্য হালাল করা হইল এবং তোমাঁদের খাদ্যও তাহাদের জন্য 
হালাল ।” একই ম্রষ্টীর স্যর মান্ঘ ভাই-ভাই । তাহারই বাস্তব নিদর্শন 
হিসাবে ধর্ম-নিবিশেষে এক দস্তরখানায় বসিয়া খাইতে নিষেধ নাই । 



২২৮ হাদীসে রসূল 

প্রচলন আছে । যদিকোন লোকের নিকট কিছু পাওনা থাকে এবং সে যদি 
তোমাকে এক বোঝা! ডুমুর বা এক বোঝা আটা বা এক বোঝা তৃণ উপহার 
দেয়, তাহা গ্রহণ করিউ না, কেন-না ইহা সুদ। « 

বণনায় £ হযরত আব্ বোরদাহ । - বোখারী 

একই নামায দুইবার পড়া 
১। হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল ( প্রথমে ) রসূলুলাহ (দ:)-এর সহিত 

নামাব পড়িতেন, অতঃপব আপন লোকদের নিকট যাইয়৷ তাহাদের নামায 

পড়াইতেন | 

২। মোয়াজ বিন্ জাবাল হযরত (দ:)-এর সহিত এশার নামায পড়িতেন 

অতঃপর নিজের লোকদের নিকটে যাইয়া এশার নামায পড়াইতেন, অথচ 

তাহাব নামায নফল ছিল। 
বশনায়; হযরত জাবের _বোখানী, মোসলেম, বাইহাকী 

৩। আমি বিদায় হজ্জে রসূলুলাহ (দঃ)-এর সহিত উপস্থিত ছিলাম | তাঁহার 

সহিত (মিনার ) 'অসভিদে খায়ফে" ফজরের নাষায পড়িলাম । নামায শেষে 
তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, দূইটি লোক জামাতের শেষ প্রান্তে বহিয়াছে 

যাহারা তাহার সহিত নামায পড়ে নাই। তিনি বলিলেন 2 উহাদিগকে 

আমার "নকট আন | তাহাদিগকে আনা হইল, তাহারা কাপিতে ডিল । 

তিনি প্রিজ্ঞাসা করিলেন £ আশাদের সহিত নামায পড়িতে তোমাদের কিসে 

বাধা দিল ? তাহারা বলিল 2 আমরা আমাদের বাড়ীতে নামাব পড়িরাছি | 

ভিনি বলিলেন : এইরূপ করিবে না| যখন তোমর। তোমাদের বাড়ীতে 

নামার পড়িয়া এইরূপ মসজিদে উপস্থিত হইবে (যেখানে) জামাত হইতেছে, 

তাহাদের মহিত (পৃনঃ) নামাব পড়িবে । ইহা তোমাদের জন্য নফল । 
বর্ণনাষ ঃ হযবত ইয়াজি বিন্ আসওয়াদ । _-তিরমিজী, আব্ দাউদ, নেসায়ী 

৪। একদা তাহার পিতা (মেহজান ) রসূলুলাহ্ (দ:)-এর সহিত 
মজলিসে থাকাকালে আযান হইল. এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইলেন। অতঃপর 



একই নামায দৃইবার পড়া . ২২৯ 

নামায পড়িলেন এবং ফিরিয়া আঙিলেন। অথচ মেহজান তখনও নিজ 
স্বানেই আছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাকে লোকের সহিত 

নামায পড়িতে কিসে বাধা দিল? তুমি কি মুসলমান নও? সে বলিল £ 
ঘিশ্চয়ই (আমি মুসলমান) তবে জামি আমার ঘরে নামায পড়িয়া লইয়াছি। 
তিনি বলিলেন £ যখন তুমি (ঘরে) নামায পড়িয়া মসজিদে আসিবে তখন 
যদি মসঞিদে নামায শুরু হয়, লোকের সহিত নামাযে শরীক হইবে, যদিও 

তূমি নামায পড়িয়া থাক | 

বণনায £ বোগৰ বিন্ মেহজান। --মালেক, নেসাবী 

৫। একদা আমি হবরত (দ:)-এর নিকট আসিলাম, তিনি নামাযে 
টিলেন। আমি বসিরা রহিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) নামায শেষে আমাদেল দিকে 
ধিরিলেন, আমাকে বসা দেখিলেন এবং বলিলেন 2 হে ইয়াবিদ! তুমি কি 

মুসলমান হও নাই ? বলিলাম : নিশ্চয়ই মুসলমান হইর়াছি ! তিনি বলিলেন ঃ 
তুমি নামাযে শামিল হইলে না কেন? বলিলাম £ আমার ঘরে নামাৰ পড়িয়া 
লইয়াছি। মনে করিয়াছি আপনারা নামায পড়িরা কেলিয়াছেন। তিনি 

বলিলেন ঃ যখন তুমি কোন নামাযের স্বানে পৌছিবে এবং লোকদিগকে 
নামাযে দেখিবে, তখন তাহাদের সহিত নামাযে শামিল হইয়া বাইবে। তোমার 

এই নামায নফল হইবে এবং (পূর্বের) এ নামাষ ফরয হইবে । 

বণনায় 2 ইয়াহিদ বিন. আমের । -_ আব দাউদ 

একত্রে ভক্ষণ 

করআন ঘোষণা করিয়াছে £ “অদ্য সমস্ত পবিত্র (উত্তম) জিনিস 
তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করা হইল] কিতাবী লোকদের খাদ্য 

তোমাদের জন্য হালাল করা হইল এবং তোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য 
হালাল।” একই ষ্টার স্য্ট মানুষ ভাই-ভাই । তাহারই বাস্তব নিদর্শন 
হিসাবে ধর্ম-নিবিশেষে এক দস্তরখানায় বসিয়া খাইতে নিষেধ নাই । 



২৩০ হাদীসে রসূল 

১। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £হ আমর! ভ্রমণকারী, ইছদী, খীষ্টান 
এবং মাজ্সীদের নিকট দিয়া যাই । ত.হাদের পাত্র ব্যতীত পাত্র পাই ন1। 
রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ যদি তাহা ব্যতীত অন্য পাত্র ন! দেখ, তাহা 
পানি দ্বারা পরিঘকার কর অতঃপর উহাতে খাও এবং পন কর। 

বণনায় ঃ হযবত আৰু সাযালাবাহ্। __তিবমিজী 

২। আমার পিত। খীষ্টানদের খাদ্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন | অনা বর্ণনার 2 এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল | 

তিনি বলিলেন £ খাদোর মধ্যে এমন খাদা আছে যাহা হইতে আমি পরহেয 

(বাছিয়। চলা) করি। অতঃপর তিনি বলিলেন £ যাহা শ্রীঈানদের ব্যবহৃত 

তাহার কোণ দ্রবা যেন তোমার মনে সন্দেহ হ্ষ্টি নাকরে। 
& 

বর্ণনায 2 হযবত কাব্সাহ | --তিরমিজী 

এতিমদের প্রতি কর্তব্য 

রসূল্ল্প'হ (দঃ) মাতৃ-পিতৃহীন এতিম ও অনাখ এবং বিধবাদের জন্য অতি 

উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাখিরা গিয়াছেন । তিনি এতিম ও দাস-দাসীদের সম্বন্ধে 

বলিয়াছেন : তোমরা যেরূপ নিজেদের সন্ভানগণকে সমাদর কর, তাহাদিগকেও 

সেইরূপ সমাদর করিবে এবং তোমরা যাহা! ভোজন কর, তাহাদিগকেও 

তাহ! ভে'জন করিতে দিবে । এতিমদের সম্পত্তি অগ্রি তুলা । এতিমদের 
সম্পর্তি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও | উত্তম দ্রব্যের বিনিষর মন্দ ড্রবা দি'ও না | 

তোমাদের নিজ জম্পন্তির সহিত সংযোগ করিয়া তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ 

করিও না। 

১। রপূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 বে গুছে এতিমদের সহিত ভাল ব্যবহরি 

করা হর, তাহাই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুহ এবং যে গৃহে এতিমদের 

সহিত মন্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাই মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহ । 

বর্ণনায় : হযরত আবূ হোরায়র] | -ইবনে মাযাহ 
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২। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যেব্যক্তি এতিমের মাথায় (একমাত্র 

আল্লাহ্র জন্য) হাত বুলায়, যতখানি কেশের উপর তাহার হাত স্পশ করে, 
তাহার তত সওয়াব (পুণ্য) হইবে । যে ব্যক্তি তাহার নিকাস্থ এতিমদের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, সে এবং আমি বেহেশতে এইরূপ অবস্থান করিব। 

তিনি তাহার দূইটি অঙ্গুলী সংযোগ করিয়া দেখাইলেন ! 

বর্ণনায় £ হযরত আবু ওমামাহ্। _তিরমিজী 

৩। একব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল £ আমি একজন 
দরিদ্র লোক, আমার কিছুই নাই । একটি এতিম বালক আমার নিকট আছে। 
তিনি বলিলেন £ অমিতব্যয়ী এবং স্বরান্িতি না হইয়া এবং সঞ্চয় না করিয়া 

তোমার এতিমের মাল তুমি উপভোগ করিতে পার । 

বণনায £ হযবত আমর বিন. শোয়ায়েব _ আবু দাউদ, নেসাধী, ইবনে মাধাহ 

৪ | রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন ; সতর্ক হও! যাহার প্রতি সঙ্গতিসম্পন্ন 
এতিমের ভার অর্পণ কর হইয়াছে, তন্নারা সে যেন ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং 
যাকাত যেন ইহাকে নিঃশেষ করিতে না পারে, তজ্জন্য ইহা যেন সে ত্যাগ 

না করে। 
বণনাষ : হযরত আমর বিন্ শোয়াযেব । __তিরমিভী, আবু দাউদ 

৫ | হবরত (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি এবং এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী 
এইরূপে বেহেশতে থাকিব । তখন তিনি তর্জনী ও মধ্যম! (অঙ্গলী ) দ্বারা 
ইঙ্গিত করিলেন এবং দুই অঙ্গলির মধ্যে ফাক রহিল না। 

বণনায় £ হযরত সহল বিন সাযাদ । --বোখারী 

ঞএতেকাফ 

এ'তেকাফের কম সময় একদিন ও একরাত্র। এই অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ, 
অযু ও গোসল ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া যায় 
না| এই সময় কুরআন পাঠ, তস্বীহ্, যিকির ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকিতে হয় । 
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মসজিদে থাকিয়াই পানাহার ও শয়ন করিতে হইবে । ফজর (প্রাতঃ ) বা- 

মাগরিব (সন্ধ্যা)-এর নামাযের পর এ'তেকাফ আৰম্ভ হইবে । এই সময়ে 

কেনা-বেচা এবং স্ত্রী সঙ্গ বৈধ নহে। 
১। রগূনুললাহ্ (দঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রমবান মাসের শেষ ১০ রাত্রিতে এ'তেকাফ 

করিতেন। অত:পর তীহার স্ত্রীগণও এ'তেকাফ করিতেন । 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করিতেন, মসজিদে বসিরা আমার 
দিকে মাথ! বাড়াইরা দিতেন এবং আনি তাহার কেশ বিন্যাস করিতান। মানুষের 

স্বাভাবিক আবশ্যকতা ব্যতীত তিনি ঘরে বাইতেন না । 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করিতেন তিনি ফজরের 
নামায পড়িতেন এবং এ তেকাফের স্থানে প্রবেশ করিতেন । 

8৪ | হযরত (দঃ) এ'তেকাফেব সমব পীড়িতকে দেখিতে যাইতেন এবং 
নিজ ইচ্ছামত চলিতেন, কিন্ত কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না । 

৫1 যে এ'তেকাফ করে, তাহার জন্য স্ুণৃত কাজ 1! সেরোপা দেখিতে 

যাইবে না, জানায। (মৃতের পরকালের মুক্তিব জন্য বিশেষ প্রার্থনা)-তে উপাস্থিত 
হইবে না, স্ত্রী স্পর্শ করিবে মা, তাহার সঙ্গে সহবাস করিবে না, বিশেষ জরুরী 

কার্ধ ব্যতীত বাহিরে যাইবে না | রোযা ব্যতীত এ'তেকাফ নাই এবং জামে 
মসজিদ ব্যতীত এ তৈকাফ নাই | 

বণনায : হথরত আয়েশ! । - বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) ধন-সম্পন্তি সম্বন্ধে অত্যধিক দানশীল ছিলেন এবং 

রমযান মাসে তীহার দান সবাধিক ছিল। হযরত জিব্বািল রমযান মাসের 

প্রত্যেক রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং হযরত (দঃ) ঠাহার 

সামনে করআন পড়িতেন | যখন জিব্াঈল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, 

প্রবল বায়ুর চাইতেও তাহার ধন-সম্পত্তি দানের বেগ অধিক ত্রত হইত। 

৭1 রপল্ল্লাহ্ (দঃ) এ'তেকাফকারী সমন্ধে বলিয়াছেন: সে গোনাহ 

হইতে নিজেকে পৃথক করে এবং এই নেক কাজের জন্য সে নেককারের 

সমস্ত নেক কাজের ন্যায় সওয়াব পায়। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। -_ বোখারী, মোসলেম + ইবনে মাযাহ্ 
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৮। রসূলল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক বখসর একবার কৃরআন পাঠ শেষ করিতেন । 
যে বৎসর তীহার ইন্তেকাল (মৃত্যু) হইল, তিনি, দুইবার কূরআন খতম করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বৎসর ১০ রাত্রি এতেকাফ করিতেন। কিন্ত যে 

বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইল, তিনি ২০বাত্রি এ'তেকাফ করিয়াছিলেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়র৷ | বোখারী 

৯। হযরত উমর রসূল্ল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলেন ঃ ইসলাম-পূর্ব মূগে আমি 
সংকল্প করিরাছিলাম মে, কাবার মসজিদে একরাত্র এ'তেকাক করিব । হযরত 

বলিলেন £ তোমার সৎকল্প পূর্ণ কর। 

১০। রগ্লল্লাহ্ (দঃ) যখন এ'তেকাফ করিতেন, তাঁহার শব্যা তাহার 

জন্য বিচানো হইত অথবা তওয়াব স্তন্ডের পিছনে তাহার শব্যা রাখা হইত। 

বণণনায় £ হযরত ইবনে উমর _-বোখাবী, মোগলেম, ইবনে মাযাহ 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযানের শেষ ১০ রাত্রিতে এ তেকাফ করিতেন । 

এক বৎসর তিনি এ'তেকাফ করেন নাই | বখন পরের বৎসর আসিল, তিনি 

২০ রাত্রি এ'তেকাফ করিলেন। 

বর্ণনায় হযরত আনাস। _-তিরমিজী 

এশব্রাক ও চাশ তের নামায 

পূর্বাহের নামায দুই ভাগে বিভক্ত £ এশ্ রাকের নামায সূর্যোদয় হইতে বেলা 

প্রায় ৯টা পর্যস্ত এবং চাশ্তের নামায ৯টা হইতে দ্,পুর পর্ষস্ত। এশ্রাকের 

নামায ২ হইতে ৬ রাকাত এবং চাশৃতের নামায ২ হইতে ১২ রাকাত। 

এই নামায নফল | ইহাতে অশেষ পণ্য আছে। নবীগণ সকলেই এই নামাধ 

পড়িতেন। 

১। মরু৷ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমার ঘরে গেলেন এবং গোসল 
করিলেন। অত:পর আট রাকাত নামায পড়িলেন। আমি কখনও এইরূপ 

সংক্ষিপ্তনামায দেখি নাই, তবে তিনি রুক্ ও সিজদাহ্ সমুহ ঠিকতাবে পূর্ণ করিয়া 
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ছিলেন । তিনি বলেন £ উহা 'দোহার' (বেলা বাড়াকে আরবীতে দোহ। 
বলে, সূঝোদর হইতে সূর্য স্থির হওযার পুৰ পর্যন্ত স্ময়কে দোহার সময় 
বলা হয়) সময় চিল। 

বর্ণনাষ £ হযবত উদ্দে হানী। 0 বোখারী, মোমলেম 

২। বিবি হযরত আয়েশীকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ বসূলুল্লাহু (দঃ) দোহার 

(এশ্রাক ) নামাৰ কত রাকাত পড়িতেন £ তিনি বলিলেন £ চারি রাকাত এবং 

স্মযোগ পাইলে বৃদ্ধি করিতেন । 
বর্ণনায় 2 হযবত মোযাজ | _ মোসলেম 

৩। রপূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রভাত হইবামাব্রই তোমাদের প্রতোক 
গ্রন্থির জনাই একটি সদৃক। (দান) আবশ্যক হয় | তবে (জানিবে) তোমাদের 

প্রত্যেক 'তস্বীহ'ই একটি সদৃক।, প্রত্যেকটি তাঁহমীদ"ই একটি সদৃকা, 
প্রত্যেকটি 'তাহলীল ই একটি সদৃক।, প্রত্যেকটি 'তকবীর'ই একটি সদৃকা 
এবং সৎকাজের আদেশ একটি সদৃক। এবং অসৎ কাজে নিষেধও সদৃকা 
বিশেষ | অবশ্য দোহার সময়ে দই রাকাত নামায পড়া এই সকলের পৰিবর্তে 
যথেষ্ট । 

বর্মনায ঃ হযবত আব্জব গিকাবী | _মোসলেম 

৪| তিনি কতক লোককে দোহরি ন।মাব পড়িতে দেখিয়া বলিলেন £ 

তাহারা জ্ঞাত আছে যে, এই সমর ব্যতীত অনা সময় নামায পড়া উত্তন। 

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “সালাতুন আওয়্যাবীন” ( অনুশোচনার নামায) 
তখনই (পড়িবে) খন উটের বাচচা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয় | 

বর্ণ নায় £ হযবত যায়েদ বিন আবকাম। _মোগলেষ 

৫। রপূলুল্লাহ (দ:) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বলিয়াছেন : হে আদম সম্তান ! 

তুমি আনার জন্য চারি রাকাত নামায পড় দিনের প্রথম।ংশে, 0. তোমাদের 

জন্য যথেছ হইব উহার শেষাঁংশে | 

বণনায় £ হযরত আবু্জারদা ও আবৃজর গিফারী | --তিরমিজী, আবু দাউদ 
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৬। রসূলুলাহ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি £ মানুষের মধ্যে ৩৬০ টি 
(প্রধান) গ্রন্থি রহিয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষে প্রতোক গ্রন্থির জনা একটি 

সদৃকা (দান )- আবশ্যক | সাহাবাগণ বলিলেন ; এই সাধ্য কাহার আছে ? 
তিনি বলিলেন £ থৃখু ইত্যাদি যাহা মসজিদে দেখিবে উহাকে দাফন ( ঢাকিরা 
দেওয়া) করিয়৷ দিবে এবং কণ্টদায়ক বস্ত যাহা পথে দেখিবে উহা সরাইয়া 
দিবে | যদি ইহা করিবার স্রযোগ ন। পাণ্ড তবে দোহার সমর ৪ রাকাতি নামায 
তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে । 

বণনাষয £ হযবত বোবাইদা | _ আবু দাউদ 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে ব্যক্তি ফজরের নামায শেষ করিয়া 

দোহার নামায ( এশ্রাক ) পড় পরধন্ত আপন জারনামাবে বসিয়া থাকিবে এবং 
ভাল কখা ছাড়া কোন কথা বলিবে ন।, আল্লাহ্ তাহার সগীরা ( ছোট ) গোনাহ 
সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন মদিও উহা! সমুদ্রের ফেনা হইতে অধিক হয়। 
_.. বর্ণনায় £ হযবত মোযাজ বিন্ আনাস জোহানী । -আব্ দাউদ 

৮।| তিনি দোহার নামায ৮ রাকাত পড়িতেন, অত:পর বলিতেন £ 

যদি এই সমর আমার পিতা-মাতা জীবিত হইয়াও আমার নিকট আসেন, 

আমি উহা ছাড়িব না। 

বণনায় হযরত আয়েশা । _ মালেক 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) দোহার নামায পড়া আরম্ভ করিতেন, আমরা 

মনে করিতাম যে,তিনি আর উহা! ত্যাগ করিবেন না । আবার উহা ছাড়িয়া 

দিতেন, আমরা মনে করিতায যে, তিনি আর উহা কখনও পড়িবেন না৷ 

বর্শনায £ হযরত আব. সঈদখুদবী। _-তিরমিজী 

১০। আমি আবদুল্লাহ বিন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ আপনি কি 
দোহার নামায ( সবদা ) পড়িয়া থাকেন ? বলিলেন £ না। পূনঃ জিজ্ঞাসা 

করিলাম ১" হযরত উমর ? বলিলেন £ না | পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম £ হযরত 
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আবু বকর? বলিলেন £ না । অত:পর জিজ্ঞাসা করিলাম : রসূলুল্লাহ (দঃ) ? 
বলিলেন £ আমি মনে করি তিনিও না। 

বর্ণনায় ঃ হযবত মোয়াবৃবেক ইজলী ৷ _- বোখারী 

এস তেঞ্জী . 
(ষলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার ) 

এস্তেগ্তা পরিষকার পরিশ্ছন্নতার একটি বিশেষ অঙ্গ । মল ত্যাগের 
পর তিনটি পাখর, মাটির ঢেলা, কাগভ, পাতা৷ ইত্যাদির সাহাব পরিষ্কার 
করার বিবান আছে। মূত্র ত্যাগের পবেও এই বিষম | গ্বাণ ঘরে, পানিতে, 

শক্ত মাটিতে, চলাচলের পথে এবং কলবতী নৃক্ষেব শ্রীচে মল-ুত্র তাগ 

করা অবৈধ | 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £হ বখন তোমরা পায়খানার (মলত্যাগ 
করিতে ) যাইবে কেবলাকে (মক্কা শনীফকে ) সামনে বা পিভনে রাখিয়া 

বসিবে ন' | পূর্ধ দিকে অখবা পশ্চিম দিকে ফিন্রিয়া বসিবে | (মদীনা মক্কা 
হইতে উত্তরে )। 

বণনা ই হযরত আবু আইয়ুব আনন!রী। _বোখাবী, মোসলেম 

২! রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে কেবলার দিকে কিরিয়া পায়খানা 
অথবা প্রস্রাব করিতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা করিতে; এস্তেঞ্জার ঢেলা 

তিনটির কম লইতে এবং শুক গোবর অথবা হড়ি দ্বারা ঢেলা ব্যবহার 

করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

৩। মোশ্রেকদের (অংশীবাদীদের) একজন (আমাকে) বিজ্রপ করিয়া 
বলিল : দেখিতেছি তোমাদের বন্ধু তোমাদিগকে পায়খানায় বসার নিয়ম পযন্ত 
শিখাইয়া দিতেছেন। আমি বলিলাম £ হী,-তিনি আমাদিগকে নির্দেশ 

দিয়াছেন, আমরা যেন ( পায়খানার সময়) কেবলার দিকে ফিরিয়া না বসি, 

ডান হাতে আবদস্ত ( শৌচকাধ) না করি এবং শুচিকালে তিনটি ঢেলার 
কম ব্যবহার না করি এবং উহাতে গোবর ও হাড় (ব্যবহার না করি) না 
থাকে । 

বর্ণনায় £ হযবত সালমান ফারসী | _ মোষলেম, আহমদ 
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8। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইতেন তখন বলিতেন £ হে 
আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট শয়তান নর ও নারীর (অপকার) হইতে আশয় 
চাহিতেছি | 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) পায়খানায় যাইতেন, আমি ও অপর একটি বালক্ 
পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি (যাহার ছারা মাটি খ-ড়িয়। 
ঢেলা লইতেন) লইয়া যাইতাম, তিনি সেই পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতেন । 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দ:) যখন পায়খানায় যাইতেন, নিজের আংটিটি খুলিয়। 

রাখিতেন। | 
৭। রূস্ূলুলাহ (দঃ) যখন পায়খানায় যাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন, 

তখন মাটির নিকটবতাঁ না হওয়া পর্ধস্ত নিজের কাপড় তুলিতেন না । 
৮। রস্নুল্লাহ্ (দঃ) যখন পায়খানা হইতে বাহির হইতেন তখন 

বলিতেন £ সেই আল্লাহ্র শোকর (কৃতজ্ঞতা ) যিনি আমা হইতে কষ্টদায়ক 

জিনিস দূর করিয়া আমাকে নিরাপদ কবিলেন। 
বর্ণনায় হযরত আনাস | 

-যোগলেম, বোখাবী, আবু দাউদ, নেসায়ী, ভিরমিজী, দারেমী, ইবনে মাযাহ্ 

৯। একদা রসূলুলাহ (দঃ) দইটি কবরের পার্শ দিয়া যাইবার সময় 
বলিলেন £ উভর ব'বরবাসীকে শান্তি দেওযা হইতেছে । কিন্ত কোন বড় পাপের 

জন্য নহে । একজন সে মুত্রত্যাগ কালে আড়াল করিত না বা এস্তেঞ্জা 

করিত শা। অপর জন পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি একটি 

খেভুরেন তাভা শাখা লইয়া দুই ভাগ করিয়া দুই কবরে পৃতিয়া দিলেন । 
সাহাবাগণ .জিজ্ঞাসা করিলেন £ এইরূপ কেন করিলেন £ তিনি বলিলেন £ 

ইহা শুকাইয়া না মাওয়া পর্যন্ত তাহাদের শাস্তি বম হইবে এই আশায় | 
বর্ণনায় ঃ*্হযনত ইবনে আব্বাস । -_ বোখ।রাঁ, মোসলেম 

১০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : দুই অভিসম্পাতের কারণ হইতে বাঁচিয়া 

থাকিবে । সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন দুই অভিসম্পাত কিকি? তিনি 
বলিলেন : যে ব্যক্তি জনসাধারণের চলার পথে এবং ছায়ায় ঢাকা স্থানে 
পায়খানা কফরে। 
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১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে অযু করে সে যেন পানি দ্বারা নাক 
ঝাড়ে, যে টিলা ছ্বারা-এস্তেঞ্জা করে সে বেন বেজোড় (তিনটি) লয়। 

১২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £হ আমি তোমাদের নিকট সন্তানের 
পিতা সদৃশ । তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছি ঃ বখন তোমর! পায়খানায় 
যাও কেবলাকে (কাবা গৃহের দিককে) সামনে বা পিভনে রাখিও না| তিনি 
তিনাট ছেল ব্যবহারের আদেশ এবং গোবর ও হাড় ব্যবহারে নিষেধ 

করিয়াছেন | ডান হাতের দ্বারা শৌচকাঁধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন | 

১৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে স্রমা ব্যবহার করে সে বেন 
তিনবার লাগায়, বে ব্যক্তি এস্তেঞ্তা করে, নে যেন বে-জেড়ি (৩টি) 
ব্যবহার করে, যে খাদ্য গ্রহণ করিরা খিলাল করে, দাতের ফাক হইতে 
বাহ৷ বাহির হয়, মুখ হইতে বেন তাহা ফেলিয়া দেয়, এবং বে ইহা করে না, 

সে জিহবা দ্বারা যাহা পায় তাহা যেন গলাধহকরণ করে| যে ইহা করে তাহার 
পক্ষে উন্তম। বে ইহা করেনা তাহার দোষ নাই । বে পায়খানায় যায়, সে 
বেন আড়ালে থাকে । ইহা না পারিলে বালি স্তুপাকার করিয়া তাহার আড়ালে 
যেন বসে, কেন-না আদম সন্তানের গুপ্ত অজের সহিত শয়তান খেলা করে। 

যে ইহা করে তাহার পক্ষে উত্তম এবং যে ইহা করে না তাহাতে কোন 

দোষ নাই । 
১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বখন পাবখানার যাইাতেিন আমি তাহার জন্য 

তাওরে (ভাষা বা পাথনের বাটি বিশেষ) করিয়া অথবা রাকগর়ায়ে (চামড়ার 
ছোট পাত্র বিশেষ) ভরিয়া পানি লইযা বাইতাম। তিনি শৌচকগ করিয়া 

মাটিতে হাত পবিত্র করিতেন । অতঃপর আরি একপান্র পানি আনিতাম 2 
তিনি অযু করিতেন | 

বণনাব £ হযবত আবু ছোনাধরা | 

---বোখারী, মোসলেম, আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ, নেসায়ী, দারেমী 

১৫1 রসূলুলাহ্ দে) বলিষাছেন £ যখন তোমাদের কেহ পানি পান 

করে, পালীর পাত্রে যেন নিশ্বাস না ফেলে, যখন সে পায়খানায় যায় ডান 

হাতে বেন পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাতে যেন শৌচকর্ম না করে। 
বর্ণনায় £ হযবত আব. কাতাদাহ। --বোখারী, মোসলেম 
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১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মলমূত্র ত্যাগ করিতে মাঠে যাইতেন, তখন 
কেহ যেন না দেখিতে পায় তিনি এতদ্রে যাইতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের । --আ]ৰ দাউদ 

১৭। আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সঙ্গে ছিলাম । তিনি একটি দেওয়ালের 
গোড়ার নরম স্থানে মুত্র ত্যাগ করিলেন । অতঃপর তিনি বলিলেন ; বখন 
তোমাদের কেহ মূত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কনে, তখন (যেন এইরূপ স্থনি.) 

তালাশ করে। 

বণণনায £ হযবত আব মুসা আশ্য়ারী। --আবু দাউদ 

১৮ | রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ডান হাত তাহার পবিত্রতা এবং খাদ্যের জন্য 

ছিল এবং বাম হাত ছিলি শৌচকম ও অনিষ্টকর পদার্থ দূর করিবার 

জন্য | 
১৯। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ মল ত্যাগ 

করিতে যায়,সে যেন পবিত্র হওয়ার জন্য তিনাট ঢেলা সঙ্গে লইয়া যায়। 
ইহাই তাহার জন্য বখেষ্ট। 

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন মল ত্যাগ করিরা বাহির হইতেন, তিনি 
বলিতেন £ 'গোফ্রানাক।' ( আল্লাহ্ তোমার ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি )। 

২১। যেবলে বসূলুল্লাহ্ দীড়াইয়। মুত্র ত্যাগ করিতেন তাহাকে বিশ্বাস 
করিও না। তিনি বসিয়াই মূত্র ত্যাগ করিতেন। 

২২। রসূলুলাহ্ (দঃ) মুত্র ত্যাগ করিলেন। হযরত উমর একা 

পানির পাত্র লইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন | তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ 

হে উমর! ইহা কি? বলিলেন ঃ অযু করিবার পানি আনিয়াছি। তিনি 
বলিলেন £ বখনই আমি প্রসাব করি তখনই আমার অযু করিতে হইবে 
আমাকে এমন আদেশ দেওয়া হয় নাই। বদি আমি ইহা করি, ইহা সুনৃতি 
হইয়া যাইবে । 

বর্ণনার £ হযরত আয়েশা | 

__আবু দাউদ, তিরমিজী, আহমদ, নেসায়ী, দারেমী, ইবনে মাযাহ 



২৪০ | হাদীসে রসূল 

২৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা শুক গোবর এবং হাড় দ্বার। 
এস্তেঞ্জা করিও না। ইহা তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য । 

বণনা £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ | তিরমিজী 

২৪। হযরত (দঃ) বলিলেন: হে রুয়াইফা! হয় ত আমার পরে 

দীর্ঘদিন বাচিয়া খাকিবে, মান্ষকে এই সংবাদ দিও ঃ যে ব্যক্তি দাড়িন্ে 

গিরা দিবে বা জট পাকাইবে অথবা ঘোড়ার গলায় কবচ বা সতা বাঁধিবে, 
অথবা পশুর গোবর বা ছাড় দ্বারা এসৃতেঞ্জা করিবে, মোহান্ছদ তাহার কোন 

সম্পর্ক রাখে না। 
বর্ণনায £ হযবত রুয়াইফা বিন্ সাবেত। - আবু দাউদ 

২৫ বসূলুল্লাহ (দূ) বলিয়াছেন £হ তোমাদের কেহ যেন আপন গোসল- 
খানায় মুত্র ত্যাগ না করে, অতঃপর তথায় গোসল (খ্রান) করে বা অযু 
করে, কেন-ন। ইহাতেই অধিকাংশ ওষ্ওয়াসা (মন্দ চিন্তা) তথায় উদিত হয়| 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ যোগাফফাল। -_আব্ দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী 

২৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যেন গর্তে মূত্র 
ত্যাগ না করে । 

বর্ণনাশ £ হরত আবদূল্লাহু বিন সাবজেস | - আবু দাউদ, নেসায়ী 

২৭ | রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তিনটি কাজ অভিশাপের বোগ্য । 
পানির ঘাটে, চলাচলের পথে ও চায়ায (থেখানে লোক বিশ্রাম নেয়) মল- 
মৃত্র ত্যাগ করা | ইহা হইতে বাঁচির়া থাকিবে । 

রর্ণনায 2 হযনত মোযাভত বিন্ জাবাদ। --আব দাউদ, ইবনে মাযাহ 

২৮। হবরত (দঃ) বলিয়াছেন : দৃইজন লোকযেন তাঁহাদের লজ্জাস্থান 
উন্মুস্ত করিয়া কখা বলিতে বলিতে পায়খানা করে না । কেন-না আল্লাহ 
তাহা ঘৃণা করেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। - আহমদ, আৰু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 



এলুতেঞ্জা ২৪১ 

২৯। রসূলে খোদা (দ:) বলিয়াছেন £ এই পায়খানা সমৃহই হইতেছে 
(জিন ও শয়তানের) উপস্থিতির স্বান। সুতরাং তোমাদের কেহ যখন পায়- 

খানায় যায়, সে যেন বলেঃ “আল্লাহ ! আমি আশয় প্রার্থনা করি তোমার 
নিকট, শয়তান নর ও নারী হইতে। 

বণনার ঃ হযরত যায়েদ বিন আরকাম। --আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ 

৩০। হযরত (দঃ) যখন মূত্র ত্যাগ করিতেন, তিনি গুপ্ত অঙ্গ ধৌত 
করিয়া অযু করিতেন । 

বণনায় £ হযরত হাকাম বিন্ সুফিয়ান । --আবু দাউদ, নেসায়ী 

৩১। রসূলুলাহ্ (দ:)-এর শয্যার নীচে রাত্রে মুত্র ত্যাগ করার জন্য 
কা্ঠ নিমিত একটি পাত্র রাখিতেন। 
বণনায £ হযরত উমাইয়া বিনতে রূকাইকাহ্। আবু দাউদ, নেসায়ী 

.৩২। একবার রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিলেন, আমি দীড়াইয়! 
মূত্র ত্যাগ করিতেছি । তিনি বলিলেন £ উমর, দীড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করিও না । 
অতঃপর আমি দীঁড়াইয়৷ মূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করি । 

বণনায় £ হযরত উমর | _-তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৩১। যখন জিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিল £ 
আপনার' (মানব) উন্মতকে* নিষেধ করিয়া দিন, তাহারা যেন, হাড়, গোধর 

ও কয়লার ছ্বারা শৌচকার্য করে না| কেন-না আল্লাহ্ এই সকল দ্রব্যকে 
আমাদের খাদ্য করিয়াছেন। তিনি এর সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে 
আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন । 

বণনায় ঃ হযরত আববৃল্লাহ ইবনে মস্উদ । --আবরু দাউদ 

৩৪1 যখন এই আয়াতি অবতীর্ণ হইল “তথায় এমন লোক রহিয়াছে 

যাহারা পবিভ্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা লাত- 

কারীদিগকেই ভালবাসেন। ” তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ হে আনসারগণ॥ 
নিশ্চয়ই পবিত্রতার জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন । তোখাদের 

০ 



২৪২ হাদীসে রস্ল 

পবিত্রতা কি? তাহারা বলিল ঃ আমরা নামাযের জন্য অযু করি, অপবিত্র 
হইলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা শৌচকর্ম করি । তিনি বলিলেন £ ইহা 
তাহাই, সুতরাং তোমরা ইহা! অবলম্বন কর । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আধু আইয়ুব, জাবের ও আনাস । --ইবনে মাযাহ্ 

৩৫। প্রথম যখন তাহার প্রতি অহী নাধিল করা হইতেছিল তখন 

একবার হযরত জিব্রাঈল তাহার নিকটে আসিলেন এবং তীহাকে অযু ও 
নামায শিক্ষা দিলেন এবং যখন তিনি অযু সমাপ্ত করিলেন তখন এক কোষ 
পানি লইলেন এবং উহা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটাইয়৷ দিলেন | 

বণনায় ঃ হযরত যায়েদ বিন্ হারেসা। - আহমদ, দ্বারকৃতনী 

৩৬ | আমি ইবনে উমরকে দেখিলাম 3 তিনি কেবলার দিকে স্বীয় 

উটকে বসাইলেন, অতঃপর বসিয়া মৃত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আমি 
বলিলাম : এইনূপ করিতে কি নিষেধ করা হয় নাই? তিনি বলিলেন : 

না : বরং খোলাস্থানে এইরূপ করা হইতে নিমেধ করা হইয়াছে । কিন্ত যখন 

তোমার আর কেবলার মধ্যে এমন কোনও জিনিস হয়, যাহা তোমাকে 

আড়াল করিবে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। 
বণূনায় ঃ হযরত মারওয়ান আসফর। - অব দাউদ 

এহ,'রামে অপেক্ষা 

এহরামের অবস্থায় কোন কারণে যদি হাজীর পথে অপেক্ষা করিতে 
হয়, সে নিদিছ&ট সময়ের মধ্যে কাবা শরীফে কোরবানীর জন্য একটি 

প্রাণী পাঠাইয়া দিবে এবং কোরবানীর পরে সে এহরাম হইতে বাহির হইয়া 
আসিবে । যে হাজী উমরাহ্ ও হজ্জের জন্য এহরাম করিয়াছে, সে মক্কায় 
দুইটি প্রাণী পাঠাইয়া দিবে | যদি কোন হাজী ৯ই যিলহজ্জের খ্বিপ্রহর 
হইতে ১০ই তারিখের ফজর পর্যস্ত আরাফতে অপেক্ষা না করে, তাহার 

হজ্জ হইবে না! | তাহার কোণ কাফফারা দিতে হইবে না। | 



এহ্ন্কুমে অপেক্ষা ৭৪৩ 

১। রসূলুল্লাহ্, (দঃ) বাধাপ্রা হইয়া (হুদায়বিয়াতে ) তিনি স্বীয় 
মাথা মুণ্ডন করিলেন, স্ত্রী সহবাস করিলেন এবং কোরবানীর প্রাণী জবেহ্ 
করিলেন। পর বৎসর উমরাহ করিলেন। 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পূর্ববর্তী উমরাহ্্র সময় ছুদায়বিয়ায় তাহার সঙ্গীগণ 
যে কোরবানীর প্রাণী জবেহ করিয়াছিলেন, তাহার বদলে কোরবানী 
করিবরি নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। - বোখারী, মেশৃকাত 

৩। আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সহিত বাহির হইয়া আসিলে 
কোরেশদের কাফেরগণ কাবার নিকটে বাধ! দিল | হযরত তাহার 
কোরবানীর পশু সমূহ জবেহ করিলেন এবং সাহাবীগণ কেশ মুণ্ডম ও 
খাট করিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ । -_ বোখারী 

৪1 রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেশ যুগ্ডনের পূর্বে কোরবানী করিতেন এবং 
সাহাবাগণকে তাহাই করিতে নির্দেশ দিতেন। 

বর্ণ নায় ঃ হযরত মেস্ওয়ার | __বোখাবী 

৫ জিজ্রোসা করিলেন £ তোমাদের জন্য কি হযরতের সুন্নত যথেষ্ট 
নহে? তোমাদের মধ্যে যদি কেহ হজ্জ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে কাবা 

গৃহ এবং সাফা ও মারওয়াহ্ ( পর্বত) তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবে, অতঃপর 
পরবতী বৎসরে হচ্জ না করা পর্যন্ত তাহার জন্য সমস্তই হালাল । অত:পর 
সে কোরবানী দিবে এবং কোরবানীর জন্য কোন প্রাণী না পাইলে সে 
রোযা রাখিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমর! & বোখারী 

৬। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) জোরায়েরের কন্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন ঃ 

তুমি বোধ হয় হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। তিনি বলিলেন : আল্লাহর 

শপথ ! আমি আমাকে বেদনা! হইতে মুক্ত দেখি না ! হযরত তাহাকে বলিলেন £ 
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হজ্জ কর এবং শর্ত করিয়া বল £ হে খোদা ! এহ্রাম হইতে আমার যুক্ত 
হইবার এ স্থান দাও, যেখানে তুমি আমাকে হজ্জ করিতে বাধা দাও । 

বর্ণনায় ১ হযরত আয়েশা । - বোখারী 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার পা ভাঙ্গিয়৷ যায়, বা যে খোঁড়া 
হয়, তাহার পক্ষে এহরাম ভঙ্গ কর! হালাল (বৈধ) এবং সে পরবতী বৎসর 
হজ্জ করিবে। : 

বর্ণনায় : হযরত হাজ্জাজ । _-তিরমিজী 

৮| বসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ হজ্জ আরাফতে হয়। যে আরাফতকে 
সূর্যোদয়ের পর্বে এবং যুজদালিফার রাব্র পায়, সে হজ্জ পায়। তিন দিন 
মিনায় |যে দই দিনের মধ্যে যাইতে চায়, তাহার কোন গোনাহ্ হইবে না, 
এবং যে বিলম্বে যায়, তাহারও কোন গোনাহ হইবে না । 

বর্ণনায় : হযরত আবদুর রহমান | --তিরমিভী 

এহ,রাম অবস্থায় শিকার 
এহরাম অবস্থায় শিকার কর! সাধারণতঃ হারাম । শিকার কর! প্রাণীর 
মাংসও মৃহরিম (যে এহ্রাম করে ) এর জন্য হারাম । কৃরআন ও হাদীস 
কোনও কোনও বিষয় ক্ষমা করিয়াছে । ই'দূর, কাক এবং সাপ ইত্যাদি 
মারা যায়। 

১। রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে আরওয়া নামক স্থানে এহরামে থাকাকালে একটি 
বন্য গাধা উপহার দেওয়া হয়। হযরত উহ? তাহাকে ফেরত দিলেন এব 

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন £ আমরা যদি এহরামে না থাকিতাম, 
তোমাকে ইহা নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দিতাম না ! ৃ 

বণনায় £ হযরত সাগাব | -_- বোখ'শী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাঁচটি প্রাণীকে হেরেমে বা এহ্রাষ়ে 
বধ করিলে কাহারও গোনাহ হইবে না। ইদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু এবং 
পাগলা কুকুর । | | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | - বোখারী, মোপলেম 
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৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পাঁচটি প্রাণী অনিষ্টকর। উহাদিগকে 
এহ্রামে বা অন্য সময় বধ করা যায় : সাপ, কালে৷ কাক, ই'দুর, পাগলা 

কুকুর এবং চিল। 
বর্ণনায় : হযরত আয়েশা | --বোখারী, মোসলেম 

8 । রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে পর্যস্ত তোমরা শিকার না কর, 
অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা না হয়, শিকারের মাংস তোমাদের জন্য 

হালাল । 

বণনায় £৫ হযরত জাবের। --আবু দাউদ 

৫1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পঙ্গপাল সমুদ্রের শিকার । 
বণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । .... --আবু দাউদ 

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : এহরাম অবস্থায় যেকোন লোক হিং 
পশডকে বধ করিতে পারে। 

বণনায় £ হযরত আৰু সাঈদ। -ভিরষিজী 

৭| আমি জাবের বিন্ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম টিকটিকি 

সম্বন্ধে; ইহা কি শিকারের বস্ত ? তিনি বলিলেন : হা। পুনঃ জিজ্ঞাসা 

করিলাম : ইহা কি ভক্ষণ করা যাইতে পারে? তিনি বলিলেন £ হ৷ | আবার 

জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি ইহা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট হইতে 
শুশিয়াছেন ? তিনি বলিলেন 2 হী । 

বণনায় £ আবদূর রহমান বিন আবি আশ্মার | মেশকাত 

৮| আমি রস্লুলাহ্ (দঃ)কে টিকটিকি সম্বন্ধে ভিজ্ঞাঙ্া করিলাম । 
তিনি বলিলেন: ইহা শিকার । এহরামের অবস্থায় কেহ ইহাকে আক্রমণ 
করিলে, ইহার বদলে সেবযেন একটি মেঘ কোরবানী দেয়। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের | --আব দাউদ 
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৯। আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-কে টিকটিকি খাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম । তিনি বলিলেন : কেহ কি টিকটিকি খায়? চিতা বাধ খাওয়৷ সম্বন্ধে 

জিড্ঞাসা করিলাম £ তিনি বলিলেন : যাহার ভিতরে পবিত্রতা আছে, সে 

কি চিতা বাঘ খাইতে পারে ? 
বর্ণনায় £ হযরত খোজায়মাহ. | --তিরমিজী 

ওয়াকফ 

১। আমার পিতা বিজিত খয়বর' এলাকায় কিছু জমি লাভ করিলেন । 
তিনি রস্লল্লাহ্ (দঃ)-কে বলিলেন £ আমি খয়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি 

লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বোভতম জঅম্পত্তি (আমি ইহাকে আল্লাহর 
জন্য দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি) এ সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ 
প্রার্থনা করি । তিনি বলিলেন £ আপনি ইচ্ছা করিলে মুল জমিটি ওয়াকৃফ 
করিয়া উহার উৎপন্ন ফসল দান-খয়রাতে ব্যয় করিতে পারেন । উমর 

তাহাই করিলেন এবং এইরূপে ওয়াকৃফনামা লিখিলেন £ আমার অমুক জমি, 
(কিয়ামত পধন্ত সর্বদার জন্য ) ওয়াকৃফ ; মূল জমি বিক্রয় করা যাইবে না, 

হেবা করা যাইবে না, উহার উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্বাপন করা যাইবে 
না। (উহার উৎপণ্র ফসল ) গরীব-মিস্কিন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা 
হইবে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং আল্লাহ্র 
রাস্তায় জেহাদের জন্য ব্যয় করা হইবে এবং পথিক ও মুসাফিরের জন্য 
ব্যয় করা হইবে । যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হইবে 
সেও এ উৎপনু হইতে আবশ্যকানুয়াবী ভোগ করিতে পারিবে এবং 
আবশ্যক বোধে স্বীয় ফোন বন্ধুকেও খাওয়াইতে পারিবে । কিন্ত সে উহাকে 
নিজ সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ্ ইবনে উমর। ---বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি ইহ-. 
1৮40 নি 

জগৎ ত্যাগকালীন যদি কোন ধন-সম্পদ রাখিয়া যাই তবে আমার উত্তরাধি- 
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কারীগণ উহা ভাগ-বণ্টন করিয়া নিতে পারিবে না। আমার স্ত্রীগণের 

ভরণ-পোষণ এবং কার্য পরিচালনকারীর ব্যয়বহনাতিরিক্ত আমার পরিত্যক্ত 

সমুদয় বস্তু সদৃকা (দান) গণ্য হইবে । 
বর্ণনায় £ হযরত আব্. হোরায়র] | - বোখারী 

ওয়ারিসী স্বত্ব 
১। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসীদের নিজেদের জীবন হইতেও 

তাহাদের নিকট আমি অধিক প্রিয় । যে দেনা রাখিয়া মারা যায় এবং 
শোধ করিবার সঙ্গতি রাখিয়া যায় না, তাহা পরিশোধের ভার আমার উপরে । 

যে মাল রাখিয়া যায়, তাহা ওয়ারিসের জন্য। অন্য বণনায় £ যে দেনা বা 

স্বল্প সঙ্গতি রাখিয়া যায়,সে যেন আমার নিকট আসে, আমি তাহার বন্ধু । 

অন্য বণনায় £ যে মাল রাখিয়া যায়, তাহা ওয়ারিসদের জন্য এবং যে খণ 

রাখিয়া যায়, তাহা আমার উপর | 
২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ হত্যাকারী ওয়ারিস হয় না। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র। । __ বোখারী, মৌসলেম, তিরমিজী 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে সকল ওয়ারিসের নিদিষ্ট অংশ আছে, 

উহা তাহাদিগকে দিয়া দাও | যাহা বাকী থাকে, তাহা নিকটতম পুরুষের 

জন্য। ৰ 
৪। এক ব্যক্তি একটিমাত্র দাস (যাহাকে সেমুক্তি দিয়াছে) ব্যতীত 

অন্য কোন ওয়ারিস না রাখিয়া মারা গিয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ 
তাহার কি কেহই নাই ? তাহারা বলিল : মা, একটিমাত্র দাস ছিল তাহাকে 
সেমুক্তি দিয়াছে । হযরত তাহাকেই তাহার ওয়ারিস সাব্যস্ত করিলেন। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস | -_ বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ 

৫1 হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হয় 

না এবং কোন কাফির মুসলমানের ওয়ারিস হয় না । 
. বর্ণনায় £ হযরত ওসাম। বিন্ যায়েদ বোখারী, মোসলেম 
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৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন লোকের. মুজিদাতা তাহাদেরই 

দলভুক্ত । . 
৭। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : কোন কওমের তগীর সন্তান তাহাদের 

দলভুক্ত । র 
বর্ণ নায় £ হযরত আনাস । _ বোখারী 

০ 

৮| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ দুইজন বিভিনু ধর্মাবলম্বী পরস্পরের 
ওয়ারিস হয় না। 

বর্ণ নায়'ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বির আমর । --আব্ দাউদ 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) মাতার অভাবে দাদীর জন্য এক-যষ্ঠাংশ নিদিষ্ট 
করিয়াছেন । 

১০। খোজায়৷ সঃপ্রদায়ের এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাব ত্যজ্য 
সম্পত্তি লইয়া রসূলুললাহ্ (দ:)-এর নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন £ তাহার 
জন্য ওয়ারিস খোঁজ কর। তাহার কোন ওয়ারিস বা নিকট-আত্বীয় পাওয়া 
গেল না । তিনি বলিলেন £ খোজায়া সম্প্রদায়ের নেতাঁগণকে ইহা দাও। 

বর্ণনায় হযরত বোরায়দাহ্। _ আবু দাউদ 

১১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন শিশু নিশ্বাস ত্যাগ করে, 

তাহার জানাযা পড়া হয় এবং তাহার ওয়াবিস হয়। 
১২। হায়াদ বিনু রাবী দুইটি কন্যা সহ রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকটে আসিয়া 

বলিল : আপনার সঙ্গী থাকিয়া তাহাদের পিতা ওছদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছে 
এবং তাহাদের পিতৃব্য সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিয়াছে। সে তাহাদের 

জন্য কিছু মাল রাখে নাই। তাহাদের সম্পত্তি না থাকিলে তাহাদিগকে 
বিবাহ দেওয়া যাইবে না। তিনি বলিলেন: আল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আদেশ 
দিবেন । তখনই মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হইল । রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের 
পিতৃব্যকে ডাকাইয়া বলিলেন £ সায়াদের দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও, 

তাহাদের মাতাকে এক-অষ্টমাংশ দাও এবং যাহা বাকী থাকে তাহা তোমার | 
বণনায় £ হযরত জাবের । -আবু দডিদ, ইবনে মাধাহ্ 



_ ওয়ারিসী স্বত্ব ৃ্ ২৪৯ 

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক বিশ্বাসীর প্রাণ অপেক্ষা 

আমি তাহার নিকট অধিকতর প্রিয়। যে দেনা বা স্ব্প সম্পত্তি রাখিয়া 
যায়, ইহা তাহার ওয়ারিসের জন্য । যাহার বন্ধু নাই আমি তাহার বন্ধু। 
তাহার মালে আমি ওয়ারিস হইব এবং তাহার দেনা শোধ করিব । যাহার 
ওয়ারিস নাই, তাহার মাতুল ওয়ারিস। সে তাহার মালের ওয়ারিস হইবে এবং 
তাহাকে খণ মুক্ত করাইবে। অন্য বর্ণনায় : যাহার ওয়ারিস নাই, আমি তাঁহার 

ওয়ারিস। আমি তাহার খুনের দাম দিব এবং ওয়ারিস হইব। যাহার ওয়ারিস 
' নাই, তাহার মাতুলই (মামা) তাহার ওয়ারিস। সে তাহার খুনের দাম দিবে 

এবং ওয়ারিস হইবে । 
বণনায় ঃ হযরত মেকদায়। - আবু ছডিদ 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ই একজন স্ত্রীলোক তিনজনের ওয়ারিস 
হয়। তাহার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাহার প্রাপ্ত হারান শিশু, তাহার শপথকৃত 

ওরসজাত সন্তান । 
বর্ণনায় ঃ হযরত ওয়াসেলাহ্। _ তিরমিজী 

১৫। হযরত (দ:) বলিয়াছেন £ যে স্বাধীন স্ত্রীলোক বা দাসীর সহিত 
ব্যতিচার করে, সন্তান জারজ হয়। সে কাহারও ওয়ারিস নহে এবং কেহ 

তাহার ওয়ারিস হয় না। 
১৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি মাল ওয়ারিস-সূত্রে পার, 

সে ওয়াল।: (মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পত্তি)-ও ওয়ারিসসূত্রে পায় | 

বর্ণ নায় হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। _-তিননিজী 

:১৭। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর একজন ক্রীতদাস কোন নিকট-আত্বীয় বা 
সন্তান না রাখিয়া কিছু সম্পত্তি রাখিয়া! মারা গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) 
বলিলেন £ তাহার গ্রামের কোন লোককে তাহার সম্পত্তি দেওয়া হউক। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা - আব দাউদ 
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১৮। রসূলল্লাহ (দঃ) অছিয়তের পূর্বে দেনার ডিক্রী দিতেন। মায়ের 
গর্ভজাত সম্তানগণ দুগ্ধ মাতার সস্তানগণের চাইতে পরস্পর ওয়ারিস হইবে। 
পিতার ও মাতার ওঁরসজাত সম্ভান শুধু পিতার ওরসজাত সন্তানের চাইতে 
তাহার ভাইয়ের ওয়ারিস হইবে। অন্য বর্ণনায় £ মায়ের গরভজাত ভাইগণ 
দু'্ধ মাতার গভজাত সম্তানগণের চাইতে পরম্পর পরস্পরের ওয়ারিস হইবে। 
(তামরা এই আয়াত পাঠি কর : “অছিয়ৎ বা খণ আদায়ের পরে যাহা থাকে 

ইত্যাদি ।' 
বর্ণনায় : হযরত আলী । _তিরমিজী, দারেমী 

১৯। আবু মুসাকে কন্য। এবং ছেলের কন্যা এবং ভগী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করা হইয়াছিল । তিনি বলিলেন £ কন্যার জন্য অর্ধেক, তগ্রীর জন্য অর্ধেক । 
মসউদের ছেলেকে নিয়া আপল। সেআমার সঙ্গে এক মত হইবে । অতঃপর 

ইবনে মসউদকে জিজ্ঞাসা কর! হইল এবং আবু মুসার প্রশ্ব তাহাকে জানান 
হইল | তিনি বলিলেন £ তাহা! হইলে আমি ভুল করিয়াছি। আমি পধাপ্ত 

ব্যক্তিদিগের অন্যতম নহি। রসূলুল্লাহ. (দঃ) যেরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন, 
আমিও তন্রপ দিয়াছি। কন্যার জন্য অর্ধেক, ছেলের কন্যার জন্য এক- 

ষষ্ঠাংশ এবং ইহাতেই দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং যাহা বাকী থাকে তাহা 

ভগ্ীর জন্য। আমরা আবু মূসার নিকট ইবনে মসউদের কথা জানাইলাম। 
তিনি বলিলেন £ বে পর্যন্ত এই বিদ্বান লোক তোমাদের মধ্যে আছে, এলেই 

পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। 
বর্ণনায় হযরত হোযায়েল। -- বোখারী 

২০| রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমার ছেলের ছেলে 
মার! গিয়াছে, তাহার সম্পত্তিতে আমার অংশ কি? তিনি বলিলেন £ 

তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ | এইরূপ তিনবার বলিলেন। 
বর্ণনায় £ হযরত এমরান বিন, হোসেন। - তিরমিজী 



ওলিম। 

বিবাহ উপলক্ষে বর পক্ষ যে ভোজ প্রদান করে, উহাকে ওলিমা বলে। 

ইহা সুনত। 

১। আবদুর রহমান বিন্ আউফের পায়ে হলুদ রঙ দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন £ ইহা কি? তিনি বলিলেন : আমি ৫ দেরহাম ওজনের স্বর্ণের 
বিনিময়ে একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ কৰিয়াছি। হযরত (দঃ) বলিনেন £ 
আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। একটি ছাগ দিয়া হইলেও একটি ভোজ দাও। 

২। রসূলল্লাহ (দঃ) মদীনা ও খয়বরের মধ্যবর্তী স্থানে তিন রাত্রি 
যাপন করিয়াছিলেন। সুফিয়াকে প্রথম তথায় তীহার নিকট আনা হইল। 
আমি তাহার ভোজে যুসলমানদিগকে দাওয়াত করিয়াছিলাম | তাহাতে কোন 
রুটি বামাংস ছিল না। হযরত (দঃ) দস্তরখান বিছাইতে বলিলেন যদিও 

দিবার মত কিছুই ছিল না। অতঃপর উহাতে খেজুর, পনীর ও ঘি রাখা 
হইল। টু 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) সুফিয়াকে মুক্তি দিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃক্তিকেই তাহার মোহরানা ধার্য করা হইয়াছিল। তিনি এই উপলক্ষে 
দধি মিশ্িত খেজরের খাদ্য দিয়াছিলেন । 

81 রসূলুল্লাহ (দঃ) যয়নবের জন্য যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহা অন্য 
কোন স্ত্রীর জন্য দেন নাই | তিনি একটি ছাগ দ্বারা তেজি দিয়াছিলেন। 

৫| রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বাড়ীতে যখন জাহাসের কন্যা যয়নবকে 
আন। হইয়াছিল, তখন তিনি ভোজ দিয়াছিবেন। লোকজন হরি 

রুটি এবং মাংস খাইয়াছিল । 4 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --বোঁখারী, মোসলেম 

৬। রসুলুলাহই (দঃ) তাহার কয়েকজন ত্রীর বিবাহে দুই মোদ 
(দূই পেরের সমান) আটা দিয়া ভোজ দিয়াছিলেন । 

৭| একব্যক্তি হযরত আলীকে ভোজে আমপ্ত্রণ করিয়া তীহার জন্য 

ভোজ প্রস্তুত করিল। হযরত ফাতিমা বলিলেন ; আমরা যদি রসূলুল্লাহ 
৫৮৩৯৭ স্টি 

(দঃ)-কে দাওয়াত করিতাম, তিনি আমাদের সঙ্গে খাইতেন। তাহাকে দাওয়াত 
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করিলেন এবং হযরত আসিলেন। তিনি স্বীয় হাত দরজায় স্থাপন করিয়া 
দেখিলেনঃ ঘরের কোণে চিত্র-বিচিত্র একটি পর্দা লটকান রহিয়াছে । ইহা 

দেখিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। ফাতিম। তাহার অনুসরণ করিয়া বলিলেন £ 

কিসে আপনাকে ফিরাইয়৷ দিয়াছে? তিনি বলিলেন : ইহা আমার বা 

কোন নবীর পক্ষে সঙ্গত নয় যে, সুসজ্জিত ঘরে সে প্রবেশ করে। 
বণনায় : হযরত স্তফিয়। | _বোখারী, ইবনে মযাহ 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কাহাকেও যখন 

বিবাহের ভোজে দাওয়াত দেওয়া হয় , তাহাতে যোগদান করিবে! অন্য 
বর্ণনায় : বিবাহের বা অন্য তোজে হউক, বিবাহের দাওয়াতে উত্তর দিবে। 

৯।| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে দাওয়াত পাইয়া উত্তর দেয় না, 
সে আল্লাহ ও তাহার রসূলকে অমান্য করে এবং যে দাওয়াত না পাইয়া 
প্রবেশ করে,সে চোররূপে প্রবেশ করে এবং অপমানিত হইয়া যায় । 

বর্ণ নায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর । - বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ 

১০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : তমাদের কাহাকেও যখন কোন 

খাদ্য খাওয়ার জন্য ডাকা হয়,সে যেন তাহার উত্তর দেয়। সে ইচ্ছা করিলে 

যাইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে । 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের। _ মোসলেম 

১১। রসূলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বিবাহের ভোজে ধনীগণকে 

দাওয়াত করা হয় এবং দরিদ্রগণকে ত্যাগ করা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। 
যে দাওয়াত ত্যাগ করে, সে আল্লাহ এবং তাহার রসূলকে ত্যাগ করে। 

বর্ণ নায় ঃ হযরত আবূ হোবায়ব] | --বোখারী, মোসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) এ দুই ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিরাছেন, বে লোককে দেখানোর জন্য খাদ্য খাওয়ায় এবং যে প্রতিষ্বন্দ্িতা 

কৰবে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । --আবু দাউদ 



ওলিম। ২৫৩ 

১৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন দুই ব্যক্তি একই সময় দাওয়াত 
করে, যাহার দুয়ার অধিকতর নিকটবতীঁ তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর। 
কিন্ত দুইজনের একজন যদি পূবে আসে, তাহার দাওয়াত গ্রহণ কর। 

বর্ণনায় £ জনৈক সাহাব! । --আব্ দাউদ 

কত'ব্য কার্ষে বিশ্বাস ভঙ্গ 
বেসরকারী অথব! সরকারী কর্মচারীদের উপর যে কাজের ভার অর্পণ কর৷ 
হয়, তাহা সঠিকরূপে সম্পনু করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য । বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে 
বা কর্তব্যে অবহেলা করিলে কবীরাহ্ (বড়) গোনাহ হয়। রসূলুল্লাহ (দ:) 
বলিয়াছেন : তিন প্রকার লোক বেহেশ্ তের অধিবাসী ; ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী 
এবং দয়ালু বাদশাহ । মুমিনের বহু দোষ থাকা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও 
মিথাবাদিতা থাকিতে পারে না।ঘুষ গ্রহণ কর! বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য । 
এই ধরনের লোকদিগকে হযরত (দঃ) অভিসম্পাত করিয়াছেন। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি নিশান) 
থাকিবে, উহ? দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --বোখারী, মোসলেম 

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : কিয়ামতে বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি 
নিশানা থাকিবে । ঘোষণা করা হইবে, অমুকের এই বিশ্বাসঘাতকতা । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | -_-বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন বিশ্বাসঘাতকের জন্য 
তাহার কোমরের নিকট একটি নিশানা থাকিবে । তাহা বিশ্বাসাতকতার 

পরিমাণ হিসাবে উচ্চ হইবে । সতর্ক হও! শাসন কর্তার বিশ্বাসঘাতকতার 

চাইতে অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতা অর নাই । 

বণনায় ঃ হযরত আব্ সাঈদ । _ _ মোসলেম 



কদরের রাত্রি 

শবে কদরের রাত্রেই সব্প্রথম কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছিল । কদরের রাত্র 
বা মঙ্গলের রাত্র রমযান মাসেই ছিল । কদরের রাত্রি এক সহস্র মাস হইতেও 

উত্তম। এই কদরের রাত্রি রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে বেজোড় রাত্রিতে 

সংঘটিত হয়| ২১, ২৩ ,২৫ং ২৭ বা ২৯ তারিখের রাত্রিতে । রসূলুল্লাহ (দঃ) 
বলিয়াছেন 2 “রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে বেজোড় রাত্রে 
কদরের রাত্রি অনুসন্ধান কর |” সেই রাত্রের অনুসন্ধানের জন্য রমবানের, 
শেষ দশ দিবস ও রাত্রি মসজিদে এ'তেকাফ করা (নবীর নীতি) স্বনুত। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ রমযানের শেষ দশ রাব্রির মধ্য যে- 
কোন বেজোড় রাত্রে কদরের রাত্রি খোজ কর। 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) শেষ দশ রাত্রিতে (ইবাদতে) এত অধিক পরিশ্ৃয 
করিতেন যে, তাহা অন্য কোন রাত্রে করিতেন না। 

৩। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যদি আমি কদরের রান্রি চিনিতে পাবি, 
তাহার ভিতর কি পড়িব ? তিনি বলিলেন : বল, হে আল্লাহ ! তুমি ক্ষমাশীল, 
তুমি ক্ষমা ভালবাস এবং আমাকে ক্ষমা কর। 

৪1 যখন (রমযানের শেষ ) দশ রাব্রি উপস্থিত হইত, তিনি তাহার 
পায়জামা বাঁধিতেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন এবং পরিজনবর্গকেও 
জাগাইতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা | - বোখারী, মোসলেম, ইব্নে মাযাহ্ 

৫। রসূলুল্লাহ (দ:)এর কয়েকজন সাহাবা শেষ সাত রাত্রির মধ্যে 
কদরের রাত্র স্বপে দেখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন £ আমি দেখিতে 
পাইতেছি যে, তোমাদের স্বপ্র শেষ সাত রাত্রির মধ্যে পদক্ষেপ করিয়াছে । 
যেইহ সন্ধান করে, সেযেন শেষ সাত রাত্রির মধ্যে খোঁজ করে। 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে কদরের রাত্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 
বলিলেন 2 ইহা প্রত্যেক রমবানে | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবৃনে উদর | - বোখারী আবু দাউদ 



কদরের রাত্রি ২0৫ 

৭| হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ রমযানের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে 
কদরের রাত্রি খোঁজ কর ; নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রির মধ্যে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। _ বোখারী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কদরের রাত্রি শেষ নবম অথবা শেষ 
পঞ্চম অথবা শেষ তৃতীয় অথবা শেষ রাত্রিতে খোঁজ কর। 

বণনায় £ হযরত আব্ বাকৃরাহ্। _ তিনমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযানের প্রথম দশ রাত্রিতে এ'তেকাফ করিতেন। 
তার পরে তিনি মধ্যম দশ রাত্রিতে তুকীঁর কৃব্বার (নায়ক গন্থজের) মধ্যে 
এ'তেকাফ করিয়াছিলেন । অতঃপর তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন £ নিশ্চয়ই 
আমি প্রথম দশ রাত্রিতে এই রাত্রির জন্য এ'তেকাফ করিয়াছিলাম। তারপর 

মধ্যম দশ রাত্রি এতেকাফ করিলাম । তারপর লোকজন আসিয়া জিন্রাসা 

করিল, ইহা শেষ দশ রাত্রির মধ্যে কি-না | যে আমার সঙ্গে এ তেকাক করে, 

সেযেন শেষ দশ রাত্রিতে করে, কেন-না এই রাব্রিগুলিতেই তাহা আমাকে 
দেখান হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি স্বপ্রে 

দেখিলাম যে, আমি ভোরের দিকে পানি এবং মাটিতে সিভ্দাহ দিতেছি । কাজেই 

শেষ দশ রাত্রিতে এবং বেজোড় রাত্রিতে ইহা খোজ কর। 
বণনায় £ হযবত আবু সঈদ খুদরী । - বোখারী, মোপলেম 

১০। ওবাইবি বিব্ কায়াবকে বলিলাম : আপনার ভাই ইব্নে মযৃউদ 
বলিযাছেন £ যে সারা বৎসর নামা পড়ে, সে কদরের রাত্রি পাইবে । তিনি 

বলিলেন £ আল্লাহ্ তাহাকে রহম করুন। লোকজন যাহাতে আলস্য বোধ না 
করে, তাহহি তিনি ইচ্ছ! করিয়াছিলেন ৷ সতক হও! তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, 

ইহা রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে এবং ২৭শা রাত্রিতে | বলিলাষ £ 
কিজন্য আপনি তাহা বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন : নিদর্শনের জন্য, অথবা 

রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, সূরধ তখন বিনা রশ্মিতে 
উদিত হয়-সেই চিহ্কের দরুন। 

খ্৬ি 

বর্ণনায় ঃ হযরত জের্ব ইবনে হোবায়েশ | এ - মোসলেম 



২৫৬ হাদীসে রসল 

১১। রসূলুললাহ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন £ আমি মরুভূমিতে থাকি এবং 
আল্লাহ্র প্রশংসার সহিত নামায পড়ি । যদি আমাকে ত্র রাত্রির সংবাদ দেন 
তখন এই মসজিদে আসিয়া থাকিব । তিমি বলিলেন : ২৩ তারিখের রাত্রিতে 
আস। 

বণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ। - আবু দাউদ 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) কদরের রাত্রি সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিলেন। 
তখন দূই জন মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল, তিনি বলিলেন £ কদরের রাত্রি. 
সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু তোমাদের ঝগড়ার জন্য ইহাকে 

উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে । ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম ছিল। নবম, 

সপ্তম এবং পঞ্চম রাত্রিতে ইহা খোঁজ কর। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ওবায়দা। | - বোখারা 

কপটতা বা মুনাফিকী 
মনে ও মুখে এক বা সমান না হইলেই তাহাতে কপটতা বা মুনাফিকী 
প্রকাশ পায় । মুনাফিকদের কথা ওকাষ এক রকম নহে । কথা ও কার্ষের 
এক মিল খাকিলেই মনের উন্নতি হয়,মনের উন্নৃতিতেই আত্মার উনৃতি হয়। 
মুনাফিকিতে আত্মার অবনতি হয় এবং সে কাহারও নিকট স্থান পায় না। 

মূনাফিকী বা কপটতা করা বড় গোনাহ (পাপ) | কৃরআন বলে “মুনাফিক 

দোবখের নিশ্রস্তরে অবস্থান করিবে ।” “যদি তাহারা (জেহাদ হইতে) পুষ্ঠ 
প্রদর্ণন করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে ভীষণ শাস্তি প্রদান 
করিবেন। দুনিয়াতে তাহারা তাহাদের কোনও সাহায্যকারী পাইবে না ।” 
“তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে কখনও জানাযা পড়িও না, তাহাদের 
কববের পার দাড়াইও না ।' “তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবা না কর, 

যদি অন্তর বারও তাহাদের জন্য ক্ষম! প্রাথনা কর, আল্লাহ কখনও ক্ষম। 

করিবেন না ।” কপট বা মুনাফিক সবত্রই ঘুৃণিত। 

১1 রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কপট বা মুনাফিকের তিনটি চিহ্ন আছে। 
যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন প্রতিজ্ঞা করে, তাহা ভঙ্গ করে এবং 
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যখন তাহার নিকট আমানত বা গচ্ছিত রাখা হয়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, 

যদিও সে রোযা রাখে, নামা পড়ে এবং মনে ভাবে যে, সে মুসলমান । 

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ দুইটি গুণ কোন মুনাফিকের মধ্যে একত্রে 
পাওয়া বায় না--সম্ধ্যবহার এবং ধর্ম-জ্ঞান ৷ 

৩। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : অবাধ্য এবং তালাকপ্রাধী স্ত্রীলোক 
মনাফিক | 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন $ বিচারের দিন নিকৃষ্ট লোককে দ্বিযুখ 

বিশিষ্ট দেখিতে পাইবে । এক মুখ নিয়া ইহাদের নিকট আসিবে এবং অন্য 
মুখ নিয়া উহাদের নিকট যাইবে । নট 

বর্ণনায়: হযরত আৰ্ হোরায়বা | , বোখারী , মোসলেম, তিরমিজী, নেসায়ী 

৫। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ &টি দোষ যাহার মধ্যে আছে, সে প্রকৃত 
মুনাফিক । তন্মধ্যে একটি দোষ থাকিলে, তাহা ত্যাগ না৷ কর! পর্যন্ত তাহার 
মধ্যে মুনাফিকীর দোষ থাকিবে । (১) যখন তাহাকে বিশ্বাস করা হয়, বিশ্বাস 
তঙ্গ করে; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; যখন সে চুক্তি করে, উহা রক্ষা 

করে না এবং যখন সে শক্রতা করে, সেপাপ কাধ করে। 
বর্ণনায় £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর | - বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিক দুইটি ছাগীর মধ্যে একটি 
ছাগ সদৃশ । ছাগটি একবার এক ছাগীর নিকট আবার অন্য ছাগীর নিকট যায়। 

৭| হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্ বিশ্বাসীর নিকট আসিয়া তাহার কাধ 
তাহার দেহের উপর রাখিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া বলিবেন £ তুষি কি এই 
ব্যক্তিব গোনাহ্ সম্বন্ধে অবগত আছ £ সে বলিবে £ হা, হে প্রভু! যখন গোনাহর 
কথ! জুপ্রতিষ্চিত হয় এবং সে যে ধ্বংস হইবে তাহা সে দেখিতে পাইবে । 

তখন তিনি বলিবেন £ দুনিয়াতে আমি ইহাকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং 
অদ্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম । তখন তাহাকে তাহার সৎকার্ষের আমলনামা 

দেওয়া হইবে । কাফির এবং মুনাফিকদের সম্বন্ধে সমস্ত স্ট জীবের সামনে 

১৭-- 



২৫৮ হাদীসে রসূল 

ঘোষণা করা হইবে £ ইহারা এ লোক যাহারা তাহাদের প্রতুকে মিথ্যা 
বলিয়া জানিয়াছে। সতর্ক হও! অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত। 

বণনা £ হযরত ইবনে উমব | -- বোখারী, মোসলেম 

৮। মুনাফিককে প্রভু বলিয়া ডাকিও না, কেন-না সে যদি প্রভু 

তাহা হইলে তুমি আল্লাহর অসন্তষ্টি উৎপাদন করিবে । 
বণনায় £ হযবত হোজাযফা | --বোখারী, আব, দাউদ 

ফু 

কবর আজাব 

সাধারণত: “কবর মৃত ব্যক্তিকে প্রোথিত গর্ত বিশেষকে বুঝা যায়। 

প্রকৃতপক্ষে মৃতু ৫ পুনরুণ্থান পর্যন্ত মানবাস্তার অবস্থান বা. আবাসস্থলকে 
কবর বলা হয়। এই অবস্থান সময়কে বরজখ' বলা হইয়াছে । কবর পরকালের 

প্রথম অবস্থা, আত্মার নিজ দেশের প্রথম স্তর বা গৃহ | যেমন, মাতৃগর্ভ মানব 
জীবনের প্রথম স্তর, তদ্রপ কবরগর্ত স্থায়ী সত্যজীবনের প্রথম স্তর । হযরত 

(দঃ) বলিয়াছেন ঃ কবরের শাস্তি একটি সত্য ঘটনা | যাহা আমরা ধারণা 

করিতে পারি না অথচ সত্য ঘটনা, তাহার উপর বিশ্বাসস্থাপন ব্যতীত অন্য 

উপায় নাই । হবরত (দঃ) যখন ইহাকে সত্য বলিয়াছেন, তখন ইহাকে বিশ্বাস 

করিতেই হইবে | মৃত্যু চির-নিদ্র, স্বপ্ন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । স্বপ্র হইতেই 

কবর আজাবের আভাস পাওয়া যায় । স্বপ্রের যন্ত্রণা বা সুখ একটি সত্যঘটনা । 

স্বপে সর্প দংশন, আগুনে দগ্ধ হওয়া, পানিতে ডুবিয়া যাওয়া, ভীষণ কষ্টদায়ক 
এবং স্সন্দরী যুবতীর সহবাস আরামদায়ক | আগুনে দগ্ধ হওয়া বা সুন্দরী 
যুবতীর সহবাস পার্খের জাগ্রত লোকে দেখিতে পায় না, অথচ নিদ্রিত ব্যক্তি 
সশরীরে উহা ভোগ করে বা দেখিতে পায় । কবর আজাবও সশরীরে হওয়া 

অস্বাভাবিক নহে । 

১। রসূলুল্লাহ (দ£) বলিয়াছেন : কবর আজাবু সম্বন্ধে অহী অবতীর্ণ 
হইয়াছে ; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ সুপ্রতিষিত বাক্য 
ছারা সুদৃঢ় করিবেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে : তোমার প্রভু কে? 
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সেউত্তর দিবে, আমার প্রভূ আল্লাহ এবং আমার নবী মোহাম্মদ | 

বর্ণনায় : হযরত বারায়৷ বিন. আজেব। - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া 
বলিতেন ঃ তোমাদের ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহার দৃঢ়তার জণ্য 

দোয়া কর, তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে। ্ 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই কবর আখিরাতের প্রথম বাপ। 

যদি সে ইহা হইতে মুক্তি পায়, ইহার পরে যাহ। ঘটিৰে তাহা ইহা হইতে 
সহজতর হইবে । ইহ। হইতে মুক্তি ন পাইলে ইহার পরে যাহা ঘটিবে তাহা 

অধিকতর" তীঝ হইবে । তিনি আরও বলিয়াছেন £ আমি এমন কোন তীষর্ণ 

স্থান দেখি নাই যাহ! কবর হইতেও অধিক ভীষণ । 

. বর্শনাম £ হযবত উন্মান | __তিবমিজী, ইবনে মাষাহ, আৰু দাউদ 

৪| রসূলুল্লাহ (দঃ) একট গর্ভে আরোহণ করিয়া আমাদের সহিত 
বন নাজ্গীরেব উদ্যানের নিকট দিযা যাইতেছিলেন। গর্দভটি হঠাং ভীতি হইয়া। 

তাহাকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল । তথখার ৫1৬ টি কবর ছিল । তিনি 

জিড্ঞাসা করিলেন 2 এই কবরের অধিবাসী সধন্ধে কাহারও জানা আচে কি? 

একজন বলিল আমি জানি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ কি অবস্থায় তাহাদের 

মৃত্যু হঈযাছে £ সে বলিল £ শিবৃকীর মব্যে। তিনি বলিলেন : এই সকল 
লোকের কবরে শান্তি হইতেছে। তোমরা দাফন করিবে ন৷ এই ভয়েই আল্লাহ্র 

শিকট প্রার্থনা করি নাই, আমি যেমন কবরের আজাব শুনিতে পাই, তাহা যেন 

তোমরাও শুনিতে পাগ। 

বণনায় ঃ হযরত য;যে বিন্ সাবেত। -মোপলে 

৫। হযরত আয়েশ। বসূলুল্লাহ (দঃ)-কে কবর আজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন: কবর আজাব সত্য । ইহার পর তাহাকে কৰর আজাব 

হইতে রক্ষ। পাইবার প্রার্থনা ন! কবিয়া কোন নামায পড়িতে আমি দেখি নাই। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] । - বোখারী, মোসলেম 
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৬। রসূলুল্লাহ (দ:) উপদেশ দিবার সময় কবর আজাবের কথা উল্লেখ 
করিয়া বণনা দিলেন । তিনি ইহাঁও বলিলেন : আমার নিকট অহী আসিয়াছে 

যে, দজ্জালের পরীক্ষার মত তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে । 
বণনায় ঃ হযরত আসমায়] | --ইবনে মাযাহ্ 

৭| রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : দুই জন ফিরেশৃতা (মৃত ব্যক্তিকে কবরে) 

বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে £ তোমার প্রভুকে ? সে বলিবে : আল্লাহ । আবার 
জিজ্ঞাসা করিবে: তোমার ধর্ম কি £ সে বলিবে £ ইসলাম । আবার জিজ্ঞাসা 

করিবে £ যেব্যক্তিকে তোমাদের মব্যে পাঠান হইয়াছিল তিনিকে? সে 
বলিবে : তিনি আল্লাহ্র রস্ল। আবার জিজ্ঞাসা করিবে : ইহা কিরূপে 

জানিলে ? সে বলিবেঃ আমি আল্লাহর কূরআন পড়িয়াছি এবং বিশ্বাস 
করিরাছি এবং সত্য বলিয়া জানিয়াছি বে, যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহ্ 
স্রপ্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে স্ুদৃঢ করিবেন। তখন আকাশ হইতে 
একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে : আমার বান্দাহ সত্য কথা বলিয়াছে ॥ 

তাহার জন্য বেহেশতে একটি স্থান দাও এবং বেহেশতের একটি পোশাক 
পরিধান করাও এবং বেহেশুতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও । তখন উহ) 
খোলা হইবে । অতঃপর বেছেশুতের বায়ু এবং সুগন্ধ আসিতে থাকিবে এবং 

দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাহার জন্য স্থান বিস্তৃত করা হইবে । তিনি কাফিরদের 

সম্বন্ধে বলিলেন: দুইজন ফিরেশ্ত। তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে £ 
তোমার প্রভু কে? সেবলিবে £ হায়, আমি জানি না! আবার জিজ্ঞাস! 
করিবে £ তোমার ধর্মকি? সে বলিবে ঃ আমি জানি না । আবার জিজ্ঞাস 
করিবে : তোমাদের মধ্যে যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তিনি কে? 
সে বলিবে : আমি জানি না। তখন আকাশ হইতে একজন ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করিবে সে মিথ্যাবাদী । দোযখের একটি শব্যা বিছহিয়া দাও এবং 
দোযখের পোশাক পরাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিরা দাও । 

অতঃপর ভীষণ তাপ ও উত্তপ্ত বায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে এবং 
কবর তাহার জন্য “সংকীর্ণ হইতে থাকিবে, এমন কি দেহের দূই পার্শখের 
হাড় পরিবর্তন হইবে । অতঃপর তাহাকে এক অন্ধ ও বধির ফিরেশ্ তার নিকট 
দেওয়া হইবে । তাহার হাতে লৌহ দণও থাকিবে । তন্ারা পাহাড়কে আধাত 
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করিলে ধূলিতে পরিণত হয়। তাহা দ্বার! প্রহার করিতে থাকিবে, পুব-পশ্চিমে 
যাহা কিছু আছে মানুষ ও জিন ব্যতীত সকলেই শুনিতে পাইবে । তাহাকে 
( আঘাত দ্বারা ) বালিতে পরিণত করা হইবে এবং তাহার আত্মা আবার তাহাকে 

ফিরাইয়া দেওয়া হইবে | 
বর্ণনায় : হযরত বারায়৷ বিন্ আজেব। - আব দাউদ 

কবর জিয়ারত 

কবর পূজার জন্য অথবা কবরবাসীদের দোয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত 
করা হারাম (অবৈধ) | রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রির শেষভাগে প্রায়ই জান্াতুল 
বাকী নামক কবরস্থানে যাইতেন এবং বলিতেন £ “হে মুমিনদের আবাস ! 
তোমাদের প্রতি সালাম । তোমাদের সহিত যাহা অঙ্গিকার লরা হইয়াছিল, 
তোমরা তাহা পাইয়াছ। আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকাট 

আসিব । হে আল্লাহ ! বাকীর অধিবাসীগণকে ক্ষমা কর।”" প্রত্যেক সপ্তাহে 
পিতামাতার কবর জিয়ারত করিবে । 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত 
করিতে নিষেব করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহ! জিয়ারত কর। 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) কবরস্থানে আসিয়া সাহাবাগণকে এই বলিতে শিক্ষা 

দিতেন £ হে মুমিন ও মুসলমান অধিবাসীগণ ! তোমাদের প্রতি (শান্তি) সালাম । 
আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের নিকট আমরা উপস্থিত হইব । আমরা আমাদের 
জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সান্তনা চাই । 

বর্ণনায় $ হযরত বোরাইদাহ । -- মোসলেম 

৩। রসূলুললাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম £ কবর জিয়ারত করিয়া কি 

পাঠ করিব ? তিনি বলিলেন £ বল, এই সকল আবাসের মুমিন এবং মুসলমান 
অধিবাসীগণের প্রতি সালাম । আমাদের পূর্বে যাহার! গত হইয়া গিয়াছে 
এবং পরে যাহারা আসিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন. এবং আল্লাহর 

ইচ্ছা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব । 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । মোসলেম 
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৪। যখন রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর রাত্রিবাসের পালা আমার সহিত পড়িত, 
তিনি রাত্রের শেষ ভাগে বাকীতে (কবরস্থানে) আসিতেন এবং বলিতেন, হে 
মুমিন লোকদের আবাস ! তোমাদের প্রতি সালাম । তোমাদের সহিত যাহা 

ওয়াদা করা হইয়াছিল, তাহা তোমরা পাইয়াছ । আগামী কল্য প্স্ত তোমাদের 
সময় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হইব। 
হে আল্লাহ্! বাকীর অধিবাসীগণকে ক্ষমা কর | | 

বণলার £ হযবত আয়েশা । --মোসলেম 

৫। রপুনুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ আমি 'তেমাদিগকে কবর জিয়ারত, 
করিতৈ নিষেব করিরাছিলাম, তাহা ভির়ারত কর, কেন-ন। ইহা দনিয়ার প্রতি 
বেরাা শিক্ষা দেন এবং পরকালকে স্মরণ করাইয়। দের | 

বণনায $ হযনত ইবনে মসউদ | --ইবনে মাযাহ্ 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনাতে কবরের পার্খ দিয়া যাইবার কালে সেদিকে 

মুখাফরাইয়। বলিলেন ঃ হে কবরের অধিবাসীগণ ! তোমাদের প্রতি সালাম । 
আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন| তোমরা আমাদের পুরে চলিয়৷ গিয়াছ 
এবং আমরা তোমাদের অনুসরণ করিতেছি । 

বর্ণশায় £ হযনত ইবনে আব্বাশ | - তিরমিজী 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার আম্মার কবর জিনারত করিতে গিরা কাদিতে 

লাগিলেন এবং উপস্থিত মকলেও কাঁদিতে লাগিল | তিনি বলিলেন : তাহার 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাহিলে প্রভু অনমতি দিলেন না । কিন্তু 

কবর জিয়ারত করিতে চাহিলে অনুমতি দিলেন | সুতরাং কবর জিয়ারত 
কর | ইহা মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 

৮। যে সকল স্ত্রীলোক অতাধিক কবর জিয়ারত করে, হযরত (দ:) 

তাহাদিগকে অভিসম্পাতি করিয়াছেন । | 

বর্ণনায় £ হযরত আব্, হোরায়র৷ | --মে!সলেম, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 



কর্ম (কাজ) 

কর্মই সফলতার মূল । এই পৃথিবী কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল ফল উপভোগের 
স্বান। পৃথিবীতে কাজ করিয়া যাওয়াই মুমিনের কর্তব্য । এখানে অলস 
লোকের স্থান নাই। কর্মীর ললাটে সৌভাগ্য এবং অলস লোকের ললাটে 
দুর্ভাগ্য নিহিত। মানব জীবন সম্বন্ধ কুরআন বলিতেছে : “আল্লাহ্গ্জন্ন ও 
সৃত্যু এই উদ্দেশ্যে স্থষ্টি করিয়াছেন যেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, 
তোমাদের মধ্যে কমে কে শ্েষ্ঠ।” কর্জের জন্যই জন্ম এবং 'কর্ম ফল 

ভোগের জন্যই মৃত্যু। কর্ম ব্যতীত কোন ফল পাওয়৷ যাইবে না । কৃরআন 
আবার বলিতেছে : “পরিশ্রম ব্যতীত মানব কিছুই অর্জন করে না|”? 
পরিশ্বম ও অধ্যবসাঁর সফলতার মূল। তকদীরে (ভাগ্যে) থাকিলে কর্ম বা 
পরিশ্বম না করিয়াও পাওয়া যায়, এই ধারণা কৃরআনের স্পষ্ট আয়াতের 

বিরোধী । তকদীর কর্তৃক নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ মানব শক্তির যবো তদবির (চেষ্টা) 
করিতে হুইবে |. ইহাই সাধকের ধর্স জীবনের আদর্শ । কর্মই সাধকের ইবাদত । 
মানবের মধ্যে কম ক্ষেত্রে রসূলুপাহ (দঃ) সবশেষ্ঠ ; তিনি তাহার নর্মব্যস্ত জীবন 

স্বারা উহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মের জন্য দায়ী) 
ইসলাম ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকার করে । প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য পুরস্কার 
ব৷ শান্তি পাইবে । করআন ঘোষণা করিয়াছে “ছোট, বড় সকলই লিপিবদ্ধ 

হয়| আমি প্রত্যেক মানবের কাধাবলী তাহার গলায় ঝুলাইয়। রাখিয়াছি। 
বিচারের দিন উহা! বাহির করিব |” প্রতোকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী । 
একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করিবে না।”' “যাহারা প্রাতে ও পন্ধ্যার 

অলাহকে স্মরণ করে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিও না। উহারা তাহারই 

অনুগূহ প্রার্থী । তাহাদের কোনও কর্মের জন্য তোমরা দায়ী নও এবং তোমাদের 
কোনও কর্মের জন্য তাহারা দায়ী লহে।” কর্মক্ষর হর না, সরেক্ষিত থাকে । 

কোনও কিছু অর্জন করিতে হইলে কর্ম ও পরিশুম আবশাক | 

করমর্দন বা মোসাফাহ। 

সালাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর হাত মিলাইয়া করমর্দন করা সুনুত। 

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ “তোমরা পরস্পর পরম্পরের করমদন কর, তাহ 



২৬৪ হাদীসে রস্ল 

হইলে শঠতা দূরীভূত হইবে ।” করমর্দন. করিলে পাপ ক্ষমা হওয়ার সম্তাবন! 
থাকে । যুবক-যুবতীর পক্ষে পরম্পর করমর্দন করা বৈধ নহে (হারাম) । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে যখন কেহ তাহার 
হস্ত কোনু রোগীর ললাটে বা হস্তে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, সে কেমন 
আছে, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ. পূর্ণ হয়| করমর্দনই তোমাদের সালামের 
পূর্ণতা সাধন করে। | 

বর্ণনায : হযরত আৰু 'ওমামাহ। ৃ _ তিরমিজী 

২। হযরত (দ:) বলিয়াছেন ঃ পরস্পর করমর্দন করিবে, তাহা হইলে 
শঠতা দূর হইবে । পরস্পর পরস্পরকে উপহার দিবে, তাহা হইলে পরস্পরের 

মধো ভালবাসা জন্মিৰে এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হইবে । 
বণনায় ; হযরত আতা। খোবাসানী। - মালেক 

৩। আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সাহাবাদের 
মধ্যে করমর্দ ন প্রথা ছিল কি? তিনি বলিলেন : হী । 

বর্ণনায £ হযরত কাতাদাহ। ৃ -_ বোখারী 

৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দুইজন মুসলমান পরস্পরের সহিত 
করমর্দন করিলে পৃথক হওয়ার পৃবেই তাহাদের পাপ ক্ষমা করা হয় । 
অন্য বর্ণনায় : দূইজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহারা করমর্দন 

করে, আল্লাহ্র প্রশংসাবাদ করে এবং পরস্পরের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করে, 

তাহাদিগকে ক্ষমা করা হয়। 
বর্ণনায় £ হযরত বারায়৷ বিন্ আজেৰ | __আহমদ, তিরমিজী, আৰু দাউদ, ইবনে মাষাহ 

ও। হযরত (দঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল আমাদের মধ্যে কেহ 
যদি তাহার ভ্রাতা বা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে, সেকি তাহার মাথা অবনত 
করিবে ? তিনি বলিলেন £ না । আবার প্রশ করিল : সেকি তাহাকে আ'লঙ্গন 

করিবে এবং চুষ্বন দিবে ? তিনি বলিলেন ; না । আবার জিজ্ঞাসা করিল £ 
সেকি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া করমর্দন করিবে ? তিনি বলিলেন : হী। 

বর্ণনায ঃ হযবত আনাস । _ তিরমিজী 



কাম প্রবৃত্তি 

কাম-প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করাই বউ জেহাদ বলিয়৷ রসূলুল্লাহ (দঃ) উল্লেখ 
করিয়াছেন । সুতরাং কামণ্প্রবৃত্তি প্রবল হইলে তাহা আধ্যাত্মিক জগৎকে 
এ«বংস করিয়। দেয় এবং মানুষকে অবনতির চরমে পৌঁছাইয়া দেয় | তিনি আরও 

বলিয়াছেন ঃ আমার কওমের জন্য যাহা আমি সবাধিক ভয় করি, তাহা কাম- 
প্রবৃত্তি এবং দুরাশা | তিনি ইহাও বলিয়াছেন : কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া, 

কুপণতা এবং আত্বাভিমান (অহংকার) এই তিনটি *্বংসকর দোষ | 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : দৌষখকে মনোরম জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া 
স্বাখা হইয়াছে এবং বেহেশৃতকে বিপদ-আপদ দ্বারা ঘিরিয়া রাখা! হইয়াছে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্, হোরায়রা। _ বোখারী, মোসলেম 

২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার উল্মরতের জন্য যাহা অধিকতর 
ভয় করি, তাহা মোহ এবং দূরাশ। | মোহ সত্যকে রুদ্ধ করে আর দুরাশা৷ 

-পরকালকে বিস্মারণ করাইয়া দেয় । এই দুনিয়া গতিশীল ও পশ্চাৎ্গামী এৰং 
পরকাল গতিশীল ও অগ্রগাষী । উভয়েরই সন্তান আছে । দুনিয়ার সন্তান না 
হইয়। থাকিতে পারিলে, তাহা কর, কেন-না তোমর! অদ্য হিসাব ব্যতীত 

কর্মযুগে রহিয়াছ, কিন্ত কল্য কর্ণ ব্যতীত পরকালে থাকিবে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । _ বাইহাকী 

কিয়ামত 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে উল্টান 

হইবে। 
_২। তিনি বলিয়াছেন £ দৃইটি শিঙ্গা ফুঁকের মধ্যে চল্লিশ ব্যবধান 

থাকিবে । তাহারা জিজ্ঞাসা করিল : হে আবু হোরায়রা ! 8০ দিন, (লা) 8০ 

বৎসর? বলিলাম £ আমি জানি না । অতঃপর আল্লাহ্ 'আকাশ হইতে বৃষ্টি 

বর্ণ করিবেন। তাহাতে যেরূপ শাক-সবৃজী হয়, ভঙ্গ হইবে। মানুষের 

শরীরের সকল অংশই খ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । একটি হাড় মাত্র ধ্বংস হইবে না। 

উহা মূল হাড়। কিয়ামতের দিন উহা হইতে স্থঘ্টির পন্তন হইবে । অন্য 



ই৬৬ হাদীসে রস্ল 
খ্ী 

বর্ণনায় : মাট সকল আদম সন্তানকে তাহার মূল হাড় ব্যতীত খাইয়া ফেলিবে 8 
উহা হইতেই তাহার স্ফ্টি হইবে এবং তাহার গঠন হইবে 

৩। তিনি বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ দুনিয়াকে মু্টির মধ্যে 
এবং আকাশকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া বলিবেন £ আমি রাজা | দুণিয়ার . 

বাজাগণ কোথায় ? 
. 

বর্ণনায় : হযরত আবূ হোবাযর! | _বোখাবী, মোসলেফ 

8 | তিনি বল্গিরাছেন £ যখন শিঙ্গার ফৃৎকারকারী শিজা মুখে নির্দেশের 
জন্য কান পাতিয়া রহিরাছে এবং কপোল নীচ করিয়াছে, তখন আমি কিরূপে 

আমোদ-প্রমোদ করিব? তাহারা বলিল £ আপনি আমাদিগকে কি করিতে 
আদেশ দেন তিনি বলিলেন £ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহই 
রক্ষাকারীরূপে উত্তম । তখন ইহাই বলিবে। 

বণনায় ঃ হযরত আবু সঈদ খুদবী। _ তিরমিজী 

৫1 আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম £ যেদিন এই দুনিয়া 
অন্য দুনিয়াতে এবং আকাশ সমূহ রূপান্তরিত হইবে তখন মানবগণ কোথায় 
থাকিবে ? তিনি বলিলেন : পূলসিরাতে । 

বর্ণনাৰ £ হযরত আযেশ।। - মোগলেম' 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আসমান সমূহকে 
ঘুরাইবেন। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ডান হস্তে রাখিরা বলিবেন আম 

রাজা | কোথার নরপতিগণ 2 কোথায় অহংকারীগণ ? অতঃপর বাম হস্ত ঘর 
পৃথিবী সমূহকে ঘুরাইবেন | অন্য বর্ণনায় £ তিনি অন্য হস্ত দ্বারা উহাদিগকক 

ধরিবেন এবং বলিবেন £ আমি রাজা । কোথায় অত্যাচারীগণ ? কোনায় 

অহংকারীগণ £ 

বর্ণনায়; হযরত আবদল্লাহ বিন উমর | - সোসলেফ। 



কিয়ামতের আলামত ( লক্ষণ ) 

(১) আরববাসীগণের সহিত খীষ্টানগণের একটি বড় যদ্ধ হইবে এবং ইহ? 
৬1৭ বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকিবে এবং আরবগণ কনস্টানুটিনোপল জয় 
করিবে । (২) এই বুদ্ধের সমর একটি ভয়াবহ দৃতিক্ষ দেখা দিবে এবং তৃতীয় 
বংসরে অনাবৃ্টির জন্য বছুলোক মারা যাইবে। (৩) যুদ্ধ জয়ের পরে মুসলমানগণ 
যখনযুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি বণ্টনে ব্যস্ত থাকিবে তখন দজ্ভজালের আবির্ভাব হইবে । 
(8) উহার কিছু পরে ব! পূর্বে মক্কার সাকা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান 
হইতে একটি প্রাণী বাহির হইবে । উহা লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিবে। 
(৫) আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে | তিনি দজ্জালকে 
স্বহন্তে হত্যা করিবেন । (৬) হবরত ঈসার রাজত্বকালে ট্রান্দসসকসানিয়া হইতে 
ইরা ও মাযুব নামক দুইটি সম্পৃদায়ের আবির্ভাব হইবে । তাহার! সর্বত্র হত্যাও 
লুণ্ঠন চালাইয়া যাইবে | তাহারা সাইবেরির! হ্রদের পানি পান করিয়া উহাকে 
শুষ্ক করিরা ফেলিবে। অতঃপর জেরুজালেষের খামার উপত্যকায় আসিবে । 
অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ায় একদল পঙ্গপাল তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিবে । (৭) কয়েক দিন ধরিয়া একাধারে প্রচুর বৃষ্টি হইবে এবং তরকারী, 
তৃণ-লতা প্রচুর জন্মিবে। (৮) সিরিয়ার দিক হইতে একটি তুফান আরম্ত 
হইয়া সকল মুমিন ও মুসলমানদিগকে নিহত করিবে । কাকিরগণকে স্পর্শ 
করিবে না। (৯) তিনটি স্থান ধসিয়া যাইবে । একটি পূর্ব দেশে, একটি 
পশ্চিম দেশে এবং একটি আরবে । (১০) ইযামেন হইতে একটি আগুন বাহির 
হইয়া উত্তর দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে । (১১) সূর্ধ পশ্চিম দিক হইতে- 

উদিত হইবে। (১২) অতঃপর হঠাৎ শিঙ্গায় ফঁক দেওযা হইবে এব 
“কিয়ামত হইবে। 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) [কিয়ামত সম্বন্ধে ] বলিলেন £ তোর! উহার পূর্বে 

দশটি চিহ্ন না দেখ! পর্যন্ত উহা! ঘটবে না। দভিক্ষ, দজ্জাল, প্রাণীর কখা 

বল৷, পশ্চিম দিক হইতে সূধোৌদয়, হযরত ঈসা (আ:)-এর অবতরণ, ইয়াযুষ ও 
মাযুয,তিনটি ভূমি ধসিয়া-যাঁওয়া,একটি পূর্ব দেশে ,একটি পশ্চিম দেশে এবং একটি 

আরবে এবং সর্বশেষে একটি অগ্রির আবির্ভাব যাহা ইয়ামেন হইতে শুরু হইয়া 

সকল লোকদিগকে এক স্থানে একত্রিত করিবে | অন্য বর্ণনায় : দশম চিহ 
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একটি এমন ভীষণ তুফান হইবে যাহা লোকদিগকে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া 
দিবে। 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ দজ্জাল বাহির হইবে । তাহার সহিত 

আগুন ও পানি থাকিবে । লোকে যাহা পানি বলিয়া দেখিবে, তাহা হইবে 
আগুন, তাহা দগ্ধ করিবে । লোকে যাহা আগুন বলিয়া দেখিবে, তাহা হইবে 
বরফ ও সুমিষ্ট পানি । তোমাদের মধ্যে যদি কেহ তাহাকে পায়, সে যেন 

তাহার দেখান আগুনে পতিত হয, কেন-ন৷ তাহা সুমিষ্ট শীতল পানি। অন্য 
বর্ণনায় $ দজ্জালের টক্ষৃতে দোঁষ থাকিবে। তাহার দেহে মোটা কেশ 
থাকিবে । তাহার চক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী (স্থানে) লেখা থাকিবে : কাফির । অন্য 
বর্ণনার £ দজ্জালের বাম চক্ষু টেরা হইবে, তাহার কেশ ঝুলান থাকিবে । 
€ কৃত্রিম ) বেহেশৃত“ও দোযখ তাহার সঙ্গে থাকিবে, কিন্ত তাহার দোযখ হইবে 
বেহেশত এবং তাহার বেহেশত হইবে দোযখ | 

বণনায় £ হযরত হোজাযফা | - বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ দজ্জাল সন্বন্ধে একটি সংবাদ যাহা পৃৰবর্তী 

নবীগণ “দয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা আমি তোমাদিগকে দিব । সে টেরা 

চক্ষ বিশিষ্ট হইবে । সে বেহেশত ও দোষখের ন্যায় জিনিস নিয়া আসিবে । 
€সে যাহাকে বেহেশত বলিবে, তাহা দোযখ হইবে । নূহ (আ:) যেরূপ তাহার 

কওষযকে সতর্ক করিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি । 

8। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ ছয়টি ঘটনার পূর্বে সংরাধ কর। দুতিক্ষ, 
দজ্জাল, ভূমির প্রাণী, সূর্যাস্তের স্বান হইতে উহার উদয়, জনগণের ব্যাপার 

এবং তোমাদের কাহারও কাহারও পরীক্ষা | 

বণনায় £ হযরত আব হোরায়ব। ৷ - বোখারী, মোসলেম 

কুরআন পাঠের নিয়ম 
€১) গোসল ফর্য হইলে গোসল করিয়া,. অযু শেষে কৃরআন স্পর্শ করিবে । 
€২) কেবলা (পশ্চিম) মুখী হইরা বলিবে | (৩) কুরআন পাঠালে জন্য কথা 
বলিবে না এবং ভক্তি সহকারে পাঠ করিবে । (8) পরিঘকার ভাবে এবং 
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আস্তে আস্তে অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া পড়িবে । (৫) পুরস্কারের কথা পড়িবার 
সময় আনন্দের ভাৰ এবং শান্তির কথ! পড়িবার সময় ভয় ও ক্রন্দনের ভাব 
হৃদয়ে জাগাইবে। (৬) পড়িবার পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ ও আউজবিল্লাহ্ পড়িবে ? 

(৭) স্পষ্ট স্বরে এবং উত্তমরূপে পড়িবে । (৮) কমপক্ষে সাত দিনে এবং 

উত্রবে এক বৎসরে কূরআন শেষ করিবে । (৯) আল্লাহর সর্বশেষ বাণী বলিয়া 
বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্র সহিত কথাবার্তা হইতেছে বলিয়া মনে করিবে । 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ “আমি এই আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি,”” 
কাহারও এমন কথা৷ বল৷ বড়ই পরিতাপের বিষয় | কৃরআন মুখস্থ কর। ইহা, 
চতুষ্পদ প্রার্ণী হইতেও অধিক পলায়নকারী । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মস্উদ। _-বোখারী, মোসলেম, 

২। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ বে পর্যন্ত তোমাদের মন করআনের 

দিকে খাকে, ততক্ষণ করআন পড় । যখন তোমাদের মতভেদ হয় ইহা হইতে 
উঠিয়া যাও। 

বর্ণনায £ হযরত জনদব | _ বোখারী, মোসলেম, 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহু মনোযোগ সহকারে তাহার নবীর 
উচচ ও স্থুললিত স্বরে কুরআন পাঠ যেরূপ শোনেন অন্য কিছুই তন্জপ 
শোনেন না। 

বণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা | _ বোখারী 

8 | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ জুললিত স্বরে যে ক্রআন পড়ে না, 
সে আমাদের দলভুক্ত নয়। 

ব্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়র। | ূ _ বোখারী 

| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যে কৃূরআন পড়িয়া ভুলিয়া যার, সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সহিত নাক ও কান কাট! অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত সায়াদ। আবু দাউদ 

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ বে কূরআন উচ্চ স্বরে পাঠ করে সে প্রকাশ্য 

দাতার ন্যায়, যে নিয় শ্বরে পাঠ করে সে গোপন দাতার ন্যায় । 
বর্ণনায় £ হযরত ওকবাহ। _ আৰ দাউদ 
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৭ | রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কুরআনের হারাম (অবৈধ) জিনিসকে 
'যে হালাল (বৈধ) বলিয়া মনে করে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে না । 

বর্ণনায় £ হযরত শোঁযাযেব | - তিরমিং 

৮। হযরত উল্মে সালামাকে রমূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কুরআন পাঠ সন্বন্ধে 
'জিজ্ঞাসা কবিলে, ভিনি বলিলেন £ তিনি প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট করিরা পাঠ 

করিতেন | 
বনাব £ হযরত লাবেম । _ তিরমিজী 

মম ৯। রসূলুললাহ্ (দঃ). কুবজানের শব্দ ভাক্গিরা ভাঙ্ির। পড়িতেন। তিনি 

'বলিতেন £ "আল হায়দ লিলাহে বান্বিল আলামীন" অতঃপর খানিয়া 
্ রর ১৯৯৯ 

বালিতেশ হ আর রহমানির রহম , এইভাবে । 

নৃত বর্ণনায় 2 হয ডে বনে হোবাই । -তিরনিক্গা 

কুরআন সংগ্রহ 

১। ইমামাব যুদ্ধের পন্ন হবরত আবু ববর জামার নিকট লোক পাগ্ঠাইয়া 

বলিলেন 2 উমর আমার নিকট আসিম। বলিলেন £ ইমামার বুদ্ধে করআানের 

কাবীগণ অবিকসংখাল শহীদ হইয়াছে | আমি ভন করি বদি এইভাবে বিভিন 

স্থানে করআনের কারীগণ শহীদ হর, কুরআনের অনেক কিছুই বিলুপ্ত হইবে। 
লামি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কৃরআান সংগ্রহের জন্য আদেশ দিন। 

আমি উমনকে বলিলাম ও রসূলুল্লাহ (দঃ) যে কাজ করেন নহি উহা আমি কিরিপে 
করিব £ উমর বলিলেন £ আল্লাহর শপখ, ইহা উদ্তম | উমর আমরি নিকট 

[রত বলিতে লাগিলেন, আমি শ্যার-সঙ্গত মনে করিলাম | আবু বকর 

নলিলেন : তুমি একজন ভ্ঞনী যুবক | বখন তুমি হযরত (দ:)-এর 

অহী" লিখিতে, তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং কুরআনের 
অন্বেষণ কর এবং সংগ্রহ কর | সে বলিল £ আল্লাহর শপখ, আপনি বদি 

আমাকে একটি পর্বত একস্বান হইতে অন্যত্র লইয়। যাইতে বলিতেন, তাহাতে 
অংমার তৃত কষ্ট হইত না যেরূপ কৃরআান সংগ্রহে হইবে । যাহা হযরত (দ:) 
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করেন নাই তাহা কিরূপে করিবেন ? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র এপথ, আৰু 
বকর আমাকে ইহা৷ এত বার বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহ্ যেরূপ আবূ বকরের 
'এবং উমরের হৃদয় খুলিয় দিয়াছিলেন, তদ্রপ আমার হৃদয়ও খুলিয়া গেল। 
অতঃপর আমি খেজুর পাতা হইতে, সাদা পাথর হইতে এবং মান্ষের বৃক 
হইতে কুরআন সংগ্রহ করিতে লাগিলাম । আমি সুরা তওবার শেষাংশ 
নাবু হোজাযফার নিকট পাইলাম। তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহা 
পাই মাই | এই কুরআন খান৷ আবু বকরের মৃত্যু প্ষস্ত তাহার নিকট ছিল। 

হতঃপর ইহ) উমরের নিকট তাহার জীবদ্দশা পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীকালে 
হা উমর দূহিতা হাফপার নিকট ছিল। 

বণশায় £ হযবত যায়েদ বিন সাবেভ। _ বোখারী 

২। যখন হযরত উদ্যান আরমেণিয়া এবং আজারবাইজান জয়ের 

উদ্দেশ্যে ইরাক ৩ শ্যাম দেশের সহিত যুদ্ধে লি ছিলেন, তখন হোজায়ফা 

'হবরত উসমানের নিকট আসিয়া বলিলেন £ ইহুদী ও খ্ীষ্ানগণের ন্যায় এই 
নন (জাতির) মধ্যে এখতেলাফ (মতবিরোধ) হওয়ার পূর্বেই তাহাদিগকে 

শরিয়া ফেলুন। ড উত্নমান হাকসার নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন £ আমাদের 

"নিকট কুরআন হ্বান। পাগ্াইয়া দিন,যেন আমরা ইহার অনেকগুলি নকল 
বনিতে পাবি | তাব পনে ইহা আপনাকে কিরাইয়া দিব | হাফসা উহা।' 
উমখানের নিকট পাঠাইলেন। তিশি বারেদ বিন্ন সাবেত, আবদল্লাহ বিন 
'জোনায়ের, সাঈদ বিন্ আস্ এবং আবদুললাহ বিঘ্ হারেসকে আদেশ দিলেন। 
তাহারা ইহার অনেকে নকল করিল | উসমান তিনটি কোরেশ দলকে বলিলেন £ 

পামাদেব এবং যারেদের মধ্যে যদি কোন বিষষে মতবিরোধ হয় তবে 

কোরেশের ভাষার তাহা লিখিবে. কেন-না তাহাদের ভাষাতে ইহা অবতীর্ণ 
হইয়াছে । তাহার! তাহাই করিল। যখন তাহারা কযেক খানা নকল করিল, 

উসমান হাফসার নিকট তাহার কপি পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেক 
“দেশে করনানের এক একখান! কপি পাঠাইলেন এবং অন্যান্য সকল কপি 

এপাড়াইরা ফেলিলেন। 

বণুনায় £ হযরত আনাস । : বোখারী 

€ ৬ বং 



কুরআনের মধ্যে নিজদাহ, 
কুরআন পাঠ কালে সিভ্দাহ দেওয়া ইমাম আবু হানিফার মতে ওয়াজেব এবং 
অন্যান্য ইমামদের মতে সুনুত। নিম্নের আয়াত সমূহের মধ্যে সিজ্দাহ আছে 
৭: ৩৬|। ১৩: ১৪|। ১৬: ৪৯1। ১৭: ১০৮ ১৯: ৫এ।। ২২: ১৮, ৭৬ 
২৫: ৫৯|] ২৭: ২৫|। ৩২: ১৪11 ৩৮: ২৫।| ৫৩: ৬২|। ৮৪: ২১1৯৬: ১৯। ইমাম 
শাফেয়ী ১৪টি সিজদাহ্র সমর্থন করেন | তিনি ৩৮: ২৫ বাদ দিয়াছেন । ইমাম 
আবূ হানিফা ২২:৭৭ বাদ দিয়া ৩৮:২৫ আয়াত অন্তভুক্ত করিয়াছেন । ইমাম 
মালেক ১১ সিজ্দার সমর্থক | তিনি বাদ দিয়াছেন : ৩৮: ২৫।| ৫৩: ৬২।। 
৮৪: ২১ এবং ৯৬: ১৯। 

১। আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকটে থাকাকালীন তিনি করআন 

পড়িবার সমর সিজদাহ্ দিতেন এবং আমরাও তাহার সঙ্গে সিজদাহ্ দিতাম | 
আমরা সমবেত হইতাম এবং প্রত্যেকের ললাট স্থাপন করিবার স্বান খ'জিতাম । 

বণনায় £ হযরত ইবনে উমর | বোখাবী, মোসলেম, 

২। রসূলুললাহ্ (দঃ) আমাকে কুরআনের ১৫টি পিজ্দাহ শিখাইয়াছিলেন | 
ইহার মধ্যে মোফাচ্ছল সুরাগুলিতে ৩টি এবং সুরা হজ্জের ২টি। 

বর্ণনায় £ হযনত আমর বিন আল্ আস্ । _ আৰু দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) মক্কা বিজয়ের বংসর সিজ্দাহ্র সুরাগুলি পাঠ করিতেন 
এবং প্রত্যেক মানুষই সিজদাহ দিত । উহার মব্যে অশ্বারোহী এবং মাটির 

উপর সিজ্দাহ্কারীও ছিল। এমন কি অশ্বারোহী তাহার হাতের উপর সিভূদাহ: 
দিত। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | আবু দাউদ 

8 | রনূলুলাহ্ (দঃ) সূরা “নজম'' পাঠ করিয়া সিজ্দাহ্ দিয়াছিলেন ॥ 

তাহার সঙ্গে মুসলমান, মোশ্রেক, জিন এবং মানুষ সকলেই সিভূদাহ দিয়াছিল ॥ 

৫। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) মদীনার হিজরত কর] অবধি মোফাচ্ছল সুরাগুলির 
সিজ্দাহ্ দিতেন না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । ৃ -- বোখারী, আবু দডিদ 



. কুরআন ও হাদীসের ব্য।খযার নিয়ম 
পবিত্র করআনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে করআন নিজেই বলে : “তিনিই » তোমাদের 
প্রতি করআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহার কতক আয়াত মীমাংসিত, ইহাই 

কুরানের মূল | কতক আয়াত রূপক (উপমা)। ইহা এ লকল লোকদের 

জন্য যাহাদের অন্তরে ব্রত আছে এবং যাহারা অশান্তি স্থষ্টি করিবার 
জন্য এবং স্বীয় ব/খ্যা দেওয়ার জন্য রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, কিন্ত 
আল্লাহ ও জ্ঞানে দৃঢ় লোক বাতীত কেহই ইহার ব্যাখ্যা! জানে না। প্রথমতঃ, 
স্পষ্ট আয়াতই করআন ব্যাখ্যার মূল সূত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত বর্জন করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়ত:, রূপক আয়াতের মধ্যে বিভিনু ব্যাখ্যার অবকাশ (ফাঁক) 
আছে, কিন্ত ইহার ব্যাখ্য। স্পট্ট আয়াতের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হইবে। 

তৃতীয়ত: , উদাহরণ-সচক আয়াতে রূপক আয়াতের অনুরূপ অস্পষ্ট ও বিভিন্ন 
মতবাদের স্বান আছে। ইহার সঠিক ব্যাখ্যাব জন্য স্পট আয়াতের উপর 

নির্ভর করিতে হইবে । করআনের ব্যাখ্যা করআনের আয়াত দ্বার৷ করিতে হয় । 
তদাভাবে সহীহ্ (শুদ্ধ) হাদীস দ্বারা ব্যাখ্য। করিতে হয়| বে হাদীস ক্রআনে 

স্পষ্ট আয়াতের বিরোধী, সেই হাদীস মিথ্যা । উহাকে বর্জন করিতে হইবে। 
যাহা জূপক বা উপমা সূচ'* তাহার ব্যাখ্য। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা এবং 

সহীহ হাদীস দ্বারা করিতে হইবে। 
হাদীস বা রস্লল্লাহ্ (দঃ)-এর ব্যাখ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা | সেই ব্যাখ্যা 

যে নিভুল সে সম্বন্ধে করআন ঘোষণ! করে £ আহি সত্যের সহিত তোমার নিকট 
করআাঁনকে অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তোমাকে যাহা আল্লাহ্ দান করিয়াছেন, 
তাহা মানবের নিকট ব্যাখ্যা করিতে পরি । 

প্রকৃতি মহান আল্লাহর বিশাল গ্রস্থ। তাহাতে প্রত্যেক বিষয় লিখিত 

আছে । করআন ও প্রকৃতি উভয়ই আল্লাহ্র সৃষ্টি। স্ুতরংং প্রকৃতির সঙ্গে বা! 

বিজ্তানের সঙ্গে করআনের শিক্ষা ওতপ্রোত তাবে জড়িত। কৃরআন প্রকৃতির 

বিরুদ্ধে নহে। প্রকৃতিও কুরআনের বিরুদ্ধে নহে। স্থতরাং ক্রআনের শিক্ষাকে 
বুঝিতে হইলে প্রকৃতির ব্যাপার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাপার বুঝিতে হইবে। ্ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে নিজের মত অনুযায়ী কুরআনের 
ব্যাখ্যা করে, সে যেন দোষখে তাহার স্থান অনুসন্ধান করে। অন্য বর্ণনায় 2 

১৮--- 



২৭৪ হাদীসে বসুল 

জ্ঞান ব্যতীত যে কৃরআনের ব্যখ্যা করে, সে যেন দোষখে তাহার স্থান 
অনুসন্ধান করে। 

বণনায় ঃ হযনত ইবনে আব্বাস। --তিরমিজী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; মে নিজের মত অনুযায়ী করআনের 
ব্যাখ্যা করে, তাভা ন্যায়সঙ্গত হইলেও সে ভুল করে। 

বর্ণনা : হযবত জ,নদব | _তিরমিজী, আৰু দাউদ 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ করআঁন সন্থন্ধে তর্ক-বিতর্ষ করা কফরী 
(কৃতঘতা)। 

১। বেবান্তি বিদ্যা ব্যতীত কাহাকেও ফতোয়া (শরীয়তের বিধান) 
দেয়, শেষোক্ত বাক্তির গোনাহ ফতোয়া দাতার উপর বতিবে। যে তাহার 

লাতাকে এমন পথে চালিত করে, যাহ। তাহার জ্ঞানে সরল নহে, সে তাহার 

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে । 
বণনায £ হযলত আব, হারায়বা | - আহমদ, আবু দাউদ 

৫। একদল লোককে কৃরআন সম্বন্ধে তক-বিতর্ক করিতে দেখিয়৷ রসূলুল্লাহ 

দঃ) বললেন £ তোমাদের পূর্ব বতাঁগণ এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। তাহারা 
আল্লাহর কিতাবের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছে । কিন্ধ 

আল্লাহর কিতাব ইহার একাংশ অন্য অংশকে সমর্থন করিতেছে । আল্লাহর 
কিতাবের একাংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা বলিও না, তনাধ্যে যাহা জান, 

তাহা বল এবং যাহ] জান না, যে জানে তাহার নিকট ইহার ভার অর্পণ কর। 
বণনাঘ হ হযবত আষব | --আহমদঃ ইবনে মাযাহ্ 

- ৬। রসূলুল্লাহ দেঃ) বলিয়াছেন ঃ বিদ্যা তিন প্রকার £ মীমাংসিত (স্প) 
. আয়াত : প্রতিষিত স্ুনুত এবং ন্যায়সঙ্গত বিধান । ইহা ব্যতীত অন্যান্য 

বিষয় অতিরিক্ত | 
বর্ণনায়: হযনত আবদ্ল্লাহ্ বিন, আমর । «আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

৭ রস্লুলাহ্ (দঃ) 'ভুল মীমাংস। মানিতে নিঘেধ করিয়াছেন । 
বর্ণনাঘ £ হযবত মাবিয়। | --আব্. দাউ 



কৃতজ্ঞত। ব। শোকর, 

দান বা অনুগ্রহের জন্য কৃত্রক্রত। প্রকাশ করার নির্দেশ রহিয়াছে। দানের 

পরিমাণ হিসাবে কৃতজ্ঞতার পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হয়। আল্লাহ, অনুগ্রহ 

করিয়৷ আমাদিগকে অগণিত সম্পদ দান করিয়াছেন । দৈহিক অঙ্গ-প্রত্তজ, 

দৃষ্টি শক্তি, স্মৃতিশক্তি, শ্ববণ শক্তি, চিন্তা করিবার শক্তি ইত্যাদি সবশেষ্ঠ দান 

হিসাবে আমবা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়ছি। তাহার ৮ হৃদয় ভরা 

কতন্্রতা প্রকাশ করা৷ আমাদের একান্ত কর্তব্য | জিহ্বার কৃত তা তাহলীল, 

তাহ্মীদ ও তদবীহ্ পা । ললাটের কৃতজ্ঞতা সিজ্দাহ্ | চক্ষুর রী তি৷ অবৈধ 

জিনিস হইতে দষ্টি 5] আনা । এইরূপ দেহের সমস্ত অঙ্জ-প্রতাঙজগের 

এ 

পি নুতন হও এবং অন্তজ্ঞ হইও না। আমার 1.৮ ২৯০ 

(কৃতভ্ুদিগকে) শীহই পুরঙ্কান দিব ইত্যানি। 
১1 রপূল্ললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কৃতগ্ তক্ষণকারী সহিঝ্ু রোবাদারের 

মনাদা পাইবে | 

২| হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বে লোকের নিকট কৃতজ্ঞ নহে, সে 

আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞ নহে। 
বশনাব £ হযবত আৰু হোবাষবা | __ বোখারী, আহমদ, তিবমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারী বাক্তিকে 

বলে : আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, তাহ। হইলে সে পূর্ণ কৃতঙ্ুত। প্রকাশ করে। 

বর্ণনায় £ হযবতত উপমান বিন্ বাষেদ | তিরমিজী 

৪ । হযরত আয়েশাকে বলিলাম £ রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সম্বদ্ধে যাহা আশ্চয 

দেখিবাছেন তাহা আঁমাকে বলুন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন £ 

ইহা হইতে কোন্ বিষয় অধিক আশ্চর্ধজন ক! তিনি এক রাত্রে আপিয়া আমার 

শয্যায় শয়ন করিলেন। অ।মার দেহ তাঁহার দেহকে স্পর্শ করিয়াছিল। তখন 

তিনি বপ্রিলেন £হে আরেশ। ! আষাকে ছাড়ি য়া দাও। তুমি কি আমার প্রভুর 

ইবাদত করিবে? আমি বলিরাম £ আমি অংপনার সঙ্গ তালবারি, কিন্তু আপনার 
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ইচ্ছাই পছন্দনীয় । আমার অনুমতি পাইয়৷ তিনি পানির মশকের নিকট যাইয়। 

অধু করিলেন, কিন্তু অধিক পানিব্যয় ন৷ করিয়াই তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন । তাহার অশ্য বক্ষস্থল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

অতঃপর তিনি রুকু দিলেন, তৎপর তিনি সিজদায় গিয়। কাঁদিতে লাগিলেন। 
মাথা তুলিয়াও তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এইভাবে ক্রন্দন করিবার সময় 
বেলাল তাহাকে নামাযের জন্য ডাকিলেন। আমি বলিলাম ; হে আল্লাহর 
রসূল ! আল্লাহ্ আপনার প্রাপর সকল দোষ-ত্রটি ক্ষমা করা সত্তেও আপনি 
কীদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন £ আমি কি তাহার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হইব না £. 

বর্ণনায় £ হযরত আতায়া। | - মোসলেম 

৫| যখন কোন সুসংবাদ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট পোীছিত তিনি 

আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সিভ্দায় পড়িয়া যাইতেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আৰু বাক্বাহ্। আব দাউদ, তিরমিজী 

৬1 মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে আমরা যখন “গাজ্ওয়, ভা" ন'স্ক 

স্থানের নিকটে পেঁ ছিলাম, রসূলল্লীহ (দঃ) অবতরণ বরিয়! এক ঘণ্টা পর্যস্ত 
হস্ত উত্তোলন করিয়া আল্লাহর নিকট দোরা করিতে লাগিলেন । অতঃপর,তিনি 
অনেকক্ষণ সিজ্দাতে থাকিয়া আবার উঠিয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত হাত তুলিয়া 
রাখিলেন। অতঃপর তিনি আবার সিজ্দায় গেলেন । তিনি বভিলেন $. আমার 
প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলাম । তিনি আমার উদ্দতের এক-তৃতীয়াংশ আমাকে 
দিলেন এবং আমার উন্মতের জন্য শাফায়াত করিলাম! তিনি আমার 

উন্মতের এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলেন। তৎপর আমি আমার প্রভুর প্রতি 
কৃতজ্ততার সিজদাহ করিলাম এবং মাথা তুলিয়া! আবার প্রা্থন। করিলাম, তাহাতে 
তিনি অবশিষ্ঠ এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলেন | অতঃপর আমার প্রভুর প্রতি 

কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপনার্গে আমি সিজ্দায় পড়িলাম 

বর্ণনায় : হযরত সায়াদ বিন্ আবি আকৃকাস। -আহমদ, আবু দাউদ 



কৃষিকার্য ও উদ্যান নির্মাণ 
(বর্গা ব্যবস্থা) 

কৃষিকাষ ও উদ্যান কার্ষে সুনিদিষ্ট চক্তি আবশ্যক । যথাঃ__জমি কার্ষের 
জনা উপযোগী হওয়া, পক্ষদ্বয় বয়স্ক ও উপযৃক্ত হওয়া, বন্দোবস্তের শর্ত সমূহ 
"ম্প্ হওয়া, শস্য-বীজ সরবরাহ কে করিবে উহার উল্লেখ থাকা, উভয় পক্ষের 

জন্য উৎপণ শস্যের হার সুনিদিষ্ট থাক! এবং জমি চাষীর দখলে থাকিবে। 
১। রসলুরাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি কেহ কোনও কওমের জমি বিনা 

অনমতিতে চাষ করে, সে উহার ফসল পাইবে না । কিন্তু সে যাহা খরচ করিয়াছে 

তাহা পাইবে । 

২। মদীনাবাসী অনেকেরই চাষবাঁস ছিল । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ 
জমি লাগাইয়া বলিত, এই দাগ (এই অংশ) আমার এবং এ দাঁগ তোমার । প্রায়ই 
হয় ত এক দাগে ফসল হইত, অন্য দাগে ফসল হইত না] রসূলুল্লাহ (দঃ) এই 
প্রকার ভাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন | 

বর্ণনা £ হযরত বাফে বিন্ খাদিজ | -_বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আৰু দাউদ 

৩। হযরত (দঃ) খয়বরের খেজর গাছ এবং জমি সেখানকার ইছদীদের 
নিকট এই শতে বন্দোবস্ত দিলেন যে, তাহার] জমিতে অথথ ও পরিশ্ম খাটাইবে 

কিন্তু ফসলের অধেক রসূলুল্লাহ (দ:)-এর থাকিবে । অন্য বর্ণনায়: তাহারা 
পরিশবম খাটাইয়া চাষবাস করিবে এবং যে ফসল হইবে, তাহার অর্ধেক 

তাহার। পাইবে | 

81 আমর! 'মোখাবারাহ্ (কৃষি জমি বন্দোবস্তের এক প্রকার ব্যবস্থা) 
বন্দোবস্ত দিতাম । আমরা, তাহাতে কোন দোষ দেখিতাম না| কিন্ত রাফে বিন্ 
খাদিজ বলিয়াছেন £ রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহ! নিষেধ কবিয়াছেন | আমরা উহা 
ত্যাগ করিয়াছি । 

বর্ণনা : হযবত আবদলাহ্ বিন্ উমর বোখারী, মোসলেম 

৫| হযরত আৰু জাফর বলিয়াছেন £ মদীনাতে এমন 'কানও মোহাজির 
ঘর ছিল.না যাহার অধিবাসীগণ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্ধাংশ ফসলের শর্তে 
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সি 

কোন জমি চাষ করে নাই । হবরত আলী, সায়াদ বি মালেক, আবদুল্লাহ বিন্ 

মসউদ, উমর বিন্ আবদুল আযিব, কাসিম, ওরওরাহ্, আবু বকরের পরিবারবগ, 
উ্রের পরিবারবর্গ, আলীর পরিবারবর্গ এবং ইবনে সিরিনের চাষবাস ছিল। 

আবদুর রহমান বিন্ আসওয়াদ বলিল £ আমি আবদুর রহমান বি এধিদের চাষ- 
বাসে শরীক ছিলাম । হযরত উমর লোকদিগকে এই শর্তে কাজে নিযুক্ত করিতেন, 
যদি উমর বীজ সরবরাহ করিতেন, তিনি ফসলের অর্ধেক পাইতেন এবং 

যদি তাহার! বীজ দিত, তাহ হইলে তাহাদের এইরূপ ভাগ ছিল। 
বর্ণনায় ঃ হযরত কায়েস বিন্ মুসলিম । _ বোখারী 

৬। রসলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার জমি আছে, দে যেন উহ্থা 
চাষ করে বা তাহার ভ্রাতার নিকট বর্গা দেয়। যদি সে বর্গা না নের, 

সে যেননিজে চাষ করে। 
বর্ণনায় : হযরত জাবের । -_-বোখারী, মোসলেম 

৭ | হযরত রাফে বিন্ খাদিক্ত বলিরাছেন ; আমার চাচা আমাকে সংবাদ 

দিয়াছেন বে, তাহারা হযরত (দঃ)-এর সময়ে ফসলের এক-চতুর্থাংশের বদলে 
বা জমির মালিক যাহা নির্দেশ দিত তাহাতে জমি বন্দোবস্ত দিত। রদূলুলাহ্ 
(দঃ) আমাদিগকে তাহা নিষেধ করিয়াছেন! আমি রাফেকে জিজ্ঞাস। 

করিলাম £ দীনার ও দেরহামের বদলে কি ভাগ দেওয়। যায় ? তিনি বলিলেন £ 
ইহাতে দোষ নাই । কিন্তু তাহাই যেন নিঘিদ্ধ হইয়াছে | যদি কোন লোক হালাল 
ও হারাম জ্ঞান লইয়া তাহ] পরীক্ষা করিয়া দেখে, ইহার মধ্যে প্রতারণার স্থান 

আছে বিধায় সে ইহাকে হারাম করিবে । 
বর্ণনায় £ হযবত হানজালাহ্ বিন্ কায়েস । _ বোখারী, মোসলেম 

৮। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) চাষাবাদের জমি বগা! দিতে নিষেধ করিয়াছেন শ্রবং 

পরস্পরের পরিশ্বম ইহাতে প্রয়োগ করিতে আদেশ দিয়াছেন । 
বর্ণনায় : হযরত আবদুল্লহ্ ! - মোসলেষ 

৯। তিনি তাউসকে বলিলেন £ যদি মোখাবারাহ্ বন্দোবস্ত ত্যাগ 
করিতে, তবে ভাল হইত । তাহার! অনুমান করে যে, হযরত (দঃ) ইহ! নিষেধ 
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করিয়াছেন । সে বলিল £ আমরা জমি বন্দোবস্ত দিই এবং তাহাদিগকে সাহাব্য 

করি । তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। জ্ঞানী আব্বাস আমাকে জানাইয়ছে যে, 

হযরত (দঃ) ইহ] নিষেধ করেন নাই । কিন্তু তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের 
কাহারও ভ্রাতা হইতে নিদি& খাজনা আদার করার চাইতে তাহাকে দান 

করাই অধিকতর উত্তম | 

বণনায় ; হযরত আমর । - বোখারী, মোসলেম 

কেশ মুগ্ডন 
হাজীদের জন্য মাথার কেশ মুণ্ডন করা ওয়াজেব ( অবশ্য কতব্য )। 

উমরাতে “সাঁফ। ও মারওয়ার' (দইটি পবৰত) দৌড়ানোর পরেই মাখা মুগ্ডন করিতে 
হয় এবং হজ্জ কালীন জামরাতে (একটি বিশেষ স্থান) প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই 

ইহ] করিতে হয়। ধ্রীলোকদিগের কেশ মুণ্ডন করিতে হয়না । পিছনের 

কিছু কেশ খাট করিলেই যথেষ্ট । 
১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বিদায় হজ্জে তাহার মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন 

এবং সাহাবাগণের অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন । কেহ কেহ কেশ খাটো 

করিয়াছিলেন। 

২। হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছিলেন * হে আল্লাহ্ ! বাহার! 
কেশ মণ্ডন করে, তাহাদিগকে রহম (দয়া) কর। তাহারা বলিল ? যাহার খাটো৷ 
করে? তিনি বলিলেন 2 ছে আল্লাহ্! যাহারা কেশ মুণ্ডন করে, তাহঃদিগকে 

রহম কর। তাহারা খলিল £ ছে আল্লাহ্ ! যাহারা খাটে। করে ? তিনি ঝলিলেন £ 

যাহারা খাটো করে তাহাদিগকেও রহম কর। 
৩৭ রসুলল্লাহ (দঃ) কোরবানীর দিনে তাড়াতাড়ি করিলেন। অতঃপর 

তিনি মিনাতে ফিরিয়া যুহরের নাম'ঘ পড়িলেন4 
বর্ণনায়  হযবত ইবনে উমর । -_ বোখাবী, মোসলেম 

৪ | মাবিয়া আমাকে বলিল ; আমি মারওয়ার নিকট হযরত (দঃ)-এর 
চলগুলি কাচি দ্বরা ছোট করিয়াছিলাম | 
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৫| রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: মেয়েলোকদের কেশ যুগ্ন নাই ; 
খাটো করা আছে । 

৬। কোরবানীর দিনে হযরত (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং 
তিনি বলিয়াছেন £ ইহাতে পৌষ নাই | এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : আমি সন্ধ্যার 

পরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছি । তিনি বলিলেন : ইহাতে দোষ নাই। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। __বোখাবী, মোসলেম, তিরমিজী 

৭। বসুলুলাহ্ (দঃ) স্ত্রীলোকদিগকে কেশ মুণ্ডন করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । 

বণনায় ; হযরত আয়েশা । -_ তিরমিজী 

৮| এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট বলিল কেশ মুগ্ডন করার 

পূর্বে আমি মক্কাতে আপিয়াছি | তিনি বলিলেন £ মুণ্ডন কর বাখাটো কর 

ইহাতে দোষ নাই | অন্য এক ব্যক্তি আসিযা বলিল: প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার 

পূর্বে আমি জবেহ করিয়াছি । তিনি বলিলেন : নিক্ষেপ কর, ইহাতে কোন 
দোষ নাই । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী । _ তিরমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্জে অপেক্ষ। করিয়াছিলেন, যেন লোকে 

তাহাকে প্রশ জিড্ঞাসা করে | এক ব্যক্তি বলিল £ আমি জানি না, কোরবানীর 

পূর্বেই আমি মাথ! মুণ্ডন করিয়াছি | তিনি বলিলেন £ কোরবানী কর, ইহাতে 

দোষ নাই । আর একজন আসিয়া বলিল £ আমি জানি না, প্রস্তর নিক্ষেপের 

পর্বেই আমি কোরবানী করিয়াছি । তিনি বলিলেন : প্রস্তর নিক্ষেপ কর, ইহাতে 
দোষ নাই । পূর্বে বা পরে কি হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : 

কর, ইহাতে দেষ নাই। 
বর্ণনায় £ হযরত আবদলাহ বিন্ আমর | - বোখারী, মোসলেষ 

১০। হযরত (দঃ) মষিনাতে আসিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং পণ্ড 
জবেহ্ করিলেন। পরে ক্ষৌরকার ডাকাইয়া কেশ মুণ্ন করাইলেন এবং 
আবু তাল্হাকে দিয় বলিলেন £ মান্ষের মধ্যে ইহা বণ্টন কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস | -- বোখারী, মোপলেষ 
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১১। রসূলুললাহ্ (দ:)-এর সহিত হজ্জ করিতে আপিয়াছিলাম। এক 
ব্যক্তি জিজ্ঞাস। করিল : তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি দৌড়াইয়াছি, অথবা কোন 
কাজ শেষে করিয়াছি অথবা! কোন কাজ প্রথমে করিয়াছি । তিনি বলিলেন £ 

ইহাতে দোষ নাই | যে অত্যাচারী বা কোন মুসলমানের সন্্রান নষ্ট করে, সে 
পাপ করে এবং নিজেকে ত্বংস করে । 

বণনায় £ হযরত ওসামাহ বিন. শারীক | _তিরমিজী 

কেণ বিন্যাস 

রসূলুল্লাহ (দঃ) কেশের (চুলের) যত্বু করিতে বলিয়াছেন । তিনি কেশের 
যত্ত লইতেন এবং মস্তকের মধ্যস্থানে সিথি কাটিয়া দই দ্রিকে বিন্যাস করিয়া 
রাখিতেন। কেশ দীর্ঘ করিয়া রাখিতে অথবা মুণ্ডন করিতে বলিয়াছেন। মাথার 

'কেশকে সমান করিয়া ছাটিয়৷ রাখা বিধেয়। মাথার কেশ একাংশ মৃণ্ডন করা 
'এবং অন্য অংশে রাখ নিষিদ্ধ | স্ীলোৌকের মাথ। মুগ্ডন নিষিদ্ধ | কেশ পরিষকার 
'করিয়। রাখা, পরিপাট করা, তৈল দ্বারা ইহাকে সতেজ রাখা ও স্থশোভিত 
'করা স্বাস্থ্যবিধি সম্মত । কেশের অতিরিক্ত পরিপাট্যতা বিলাসিত। জন্মায় । 

১। আমি যখনই রসূলুল্লাহ (দ)-এর কেশ বিন্যাস করিতাম, তাহার 
মাথার মধ্যভাগে মিঁখি কাটিতাম এবং মাথার অগ্ম ভাগের কেশগুন্ছ তাঁহার নয়ন- 
দ্বয়ের উপরিভাগে বিন্যাস করিয়া দিতাম । 

২। আমি ধ্তু (হায়েয) অবস্থায়ও রপূলাহ (দ:)-এর মাথার কেশ 
প্বিন্যাস করিতাম | 

বর্ণনায় £ হযরত আযেশা। বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) যে সকল বিষয়ে অহী বা নির্দেশ পান নাই, উহাতে 
তিনি কিতাবীলোক (পুব্বতী ধর্ম গ্র্থের অন্সারী)-দের সহিত একমত 
হইতেন। কিতাকবীলোকগণ তাহাদের মাখার কেশ লম্বা করিয়া রাখিত এবং 

মাখার কেশের মধ্যতাগে সিঁথি করিত। হযরত (দ:) তাঁহার কেশকে লম্বা 

করিতেন এবং মধ্যখানে ধিখি করিতেন । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বার । --বোখারী, যোসলেষ 
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৪। ইবনে উমর বলেন £ আমি রসলুল্লাহ (দঃ)-কে 'কাযা' কবিতে নিষেক 
করিতে শুনিযাছি । ভিজ্ঞাসা করা হইল £ “কাযা, কি? তানি বলিলেন £ 
শিশুর মাখার কেশ কিয়দংশ মৃণ্ডন করা এবং কিয়দংশ রাখ | 

বর্ণনা £ হযরত না'ফে । _ বোখারী, মোসলেম 

৫| রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) একটি বালকের মাথার কিরদংশ কেশ মুণ্ডিত এবং 

কিয়দংশ রক্ষিত দেখিয়া এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন £ 

সমস্ত কেশ মগ্ডন বর অখবা রাখ । 

বর্ণনায় 2 হযবত ইবনে উমর |" , - মোসলেষ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) একদিন অন্তর একদিন ব্যতীত কেশ বিন্যাস করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন 

বণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ. বিন্ মোগাফৃফাল । _ তিরমিজী, আব দাউ 

৭| বসলুলাভ্ (দেঃ) বলিলেন 2 খোরাইম আসাদীর বদি দীর্ঘ কেশগুচ্ছ 

এবং দীর্ঘ পাষজামা না খাকিত, তাহা হইলে কি উত্তম হইত! এই সংবাদ 
খোরাইমের নিকট পৌৌছিলে তিনি তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কর্ণ পর্মন্ত কাটিয়। 
ফেলিলেন এবুং দীর্ঘ পায়ভাম। পদছয়ের নিন ভাগের মব্যস্থল পর্যন্ত উঠাইলেন। 

বর্ণন!খ £ ইবনে হানজালাহ্ | - আবু দাউদ- 

৮। বস্লুলাহ্ (দ2) বলিয়াছেন £ যাহার কেশ আছে, সেবেন ইহার সন্মান 

(যত) করে। 
বণনা £ হযবত আবূ হোরাযবা । __ আৰু দ ইদ- 

৯। হব্দত কোজারলাহ্ বিন্ ওবারেদকে জিন্রাসা। করিল 2 আন 
কেন তে|মাকে আলুলারিত কেশে দেখিতেছি ? তিনি বলিলেন £ রসূলুলাহ (দু) 
কেশের অত্যধিক পারিপাট্যতা নিষেধ করিয়াছেন । পুনঃ জিজ্ঞাসা করিছেন £ 
তোমাকে জতা পরিতে দেখিতেছি না কেন ? বলিলেন ঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) মাঝে- 

মধ্যে খালি পায়ে ইাটিতে বলিয়াছেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আবদল্লাহ বিন্ বোরাইদা | - আব দাউদ? 
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১০। রসূলুললাহ্ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ আমার দীর্ঘ কেশ আছে, 
আমি কি ইহা বিন্যাস করিব? তিনি বলিলেন: হ1, ইহাকে সন্মান কর। 

রসূলুল্লাহ (দ:)-এর এই কথার জন্য তিনি দিনে দূই বার ফেশে তৈল ব্যবহার 

করিতেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু কাতাদাহ | -_মালেক" 

১১৭ আমরা আনাস বিন্ মালেকের নিকট গেলে, ভগ্রি খুগীরাহ্ বলিল £ 
আজ তুমি একজন গোলাম । তোমার দুইটি কেশ গুচ্ছ আছে, তজ্জন্য আনাস 
তোমার মাখা স্পর্শ করিয়। মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং বলিয়াছে £ এই 

দ্বইটিকে মণ্ডন কর অথবা খাট কর, কেন-না ইহা ইহুদীদের 'গুচ্ছ। 
_ ৰর্ণনায় £ হযরত হাজ্জায! -_ আব. দাউদ 

১২। রস্লল্লাহ্ (দঃ) মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। একটি লোক 

আল্লাধিত কেশ ও দাড়ি নিয়৷ মসজিদে প্রবেশ করিল । হযরত হস্ত দ্বারা ইজিত 

করিলেন £ যেন তাহার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে । সে তাহাই করিয়া 

আসিলে, তিনি বলিলেন £ শয়তানের ন্যার তোমাদের কেহ আলুলায়িত কেশে 
আসার চাইতে ইহা কি উত্তম নর ? 

বণনা £ হযরত আতি। বিন্ ঈসার | _-মালেক 

| ৫কেশ রগন 

কৃষ্বরণ্ণেব (কালো) খেজাৰ ব্যতীত অন্যান্য খেজববের সাহায্যে পন্ক কেশের 

বণ পাবর্তন কৰা বৈধ | তবে যোদ্ধাগণ কৃঝ্বর্ণের খেজাব ব্যবহার করিতে 
পারে। পক্ক কেশে ব্যবহারের জন্য মেহদি উত্তম | 

১। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মেহদি এবং কাতামের সাহায্যে পক্ক 

কেশের রঙ পর্িবতন কর] সবাপেক্ষা উত্তম । 
বর্ণনায় : হযনত আবৃজর | তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসাধী" 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জাফরান (রক্তবর্ণ) রঙ ব্যবহার করিতে নিষেঞ 

করিয় ছেন। 

বর্ণনায়  হযবত আনাস । - বোখারী, মোসলেম, 



২৮৪ হাদীসে রসূল 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন: ইছদী ও খীষ্টানগণ খেজাব দেয় না, 
তাহাদের বিপরীত কর । ৃ 

8৪। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন  পন্ক কেশের রঙ পরিবর্তন কর এবং 
ইছদীদের অনুকরণ করিও না । 

বণনাষ : হযরত আব. হোরায়বা | - বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নেসায়ী 

৫। রস্লুল্লাহ (দঃ) চামড়ার তৈরী জুতা ব্যবহার করিতেন এবং তাহার 
দাড়ি জাফরান ও ওয়াঁরস্ নামক দ্রব্যের দ্বারা পীতবর্ণ (হলুদবর্ণ) করিতেন। 

৬। হযরত ইবনে উমর স্থীয় দাড়ি পীতবণে রঞ্জিত করিতেন। প্রশ 
কর! হইল ; আপনি পীতবণ্ণে দাড়ি রপ্তিত করেন কেন? তিনি বলিলেন £ 
আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে ইহ। ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি । এই বই তাহার 
'নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল | ইহ! দ্বারা তাহার সমস্ত বস্ত এবং পাগড়ি পর্যস্ত 
রঞ্জিত করিতেন। ৃ্ 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | _ আব দাউদ: নেসায়ী 

৭| এক ব্যক্তি মেহদির খেজাব ব্যবহার করিয়া রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকটে গেলে তিনি বলিলেন £ ইহা কিস্ুন্দর! অপর একজন মেহদি ও 
-কাতামের খেজাব ব্যবহার করিয়া গেলে তিনি বলিলেন 2 উহা হইনস্ত 

অধিকতর উত্তম। অন্য এক ব্যক্তি পীতবর্ণের খেজাব ব্যবহার করিয়া 

তাহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন : ইহা সর্বাপেক্ষা উত্তম । 
বর্ণনায় ঃ হবরত ইবনে আব্বাস । _- আব দাউদ 

৮। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ শেষ যমানায় এমন এক সমপ্রদায় উথিত 
হইবে যাহারা কালো খেজাব ছারা (ন্বীয় কেশ) কবতরের ঠেঁটের ন্যায় 
কালো৷ করিবে, তাহারা বেহেশৃতের সুধাণ পাইবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - আবু দাউদ, নেসায়ী 

৯| রস্লুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; পক কেশ উৎপার্টিত করিও না। ইহা 
মুসলমানের (জ্যোতি) নূর | যে ইসলামে (থাকিয়া) বৃদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাঁহার 



কেশ রঞ্জন ২৮৫ 

জন্য একটি পণ্য লেখেন এবং একটি পাপ মুছিয়া ফেলেন এবং পদ-মর্ধাদ। 
বাড়াইয়৷ দেন। ূ রর 

বণনায় : হযবত আমর । -_আব দাউদ” 

১০। আমি এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এক পাত্রের পানি দ্বারা সান করিতাম। 

কানের নিমে এবং কাধের উপরে তাহার কেশ ছিল। 
বণনায় ঃ হযরত আয়েশা । _-তিবমিতী 

১১। ওতবার কন্য। হেন্দা বলিল: আমার নিকট হইতে আন্গত্য 
গ্ুহণ করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন ঃ যে পর্যন্ত তুমি হিংস্র জন্তর থাব৷ 
সদৃশ তোমার হস্তদ্বয় (নখ )-কে পরিবর্তন না কর, সে পর্যস্ত তোমার আনুগত্য 

গুহণ করিব না । 
বণনায় £ হযরত আয়েশা | _ আব দাউদ 

১২। পর্দার অন্তরালে থাকিরা একজন স্ত্রীলোক ইঙ্ষিত করিয়াছিল । 
তাহার হাতে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট লিখিত একখানা পত্র ছিল। রসূলুল্লাহ 
তাহার হাত সম্পর্কে বলিলেন ; আমি জানি না, ইহা পুরুষের হাত না 
স্রীলোকের হাত। বলা হইল £ স্ত্রীলোকের হাত । তিন বলিলেন £ তুমি 
যদি স্ত্রীলোক হইতে মেহৃদি ছ্বারা নখের রঙ করিতে 

বর্ণনায়  হযবত আয়েশা । _ আবু দাউদ, নেপায়ী 

১৩| একটি স্ত্রীলোক হযরত আয়েশাকে মেহদির খেজাব সধ্বন্ধে। জিজ্ঞাসা 

করিলে, তিনি বলিলেন : ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু আমি ইহা অপছন্দ 
করি । আমার স্বামী ইহার ঘাণকে অপচন্দ করিতেন। 

বণনায় : হযরত আয়েশ। | _তিবমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী 

১৪। হযরত আনাসকে রসূলুললাহ্ (দ:)-এর খেজাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা 
হইলে তিনি বনিলেন £ আমি ইচ্ছা করিলে হযরত (দঃ)-এর মাথায় যতগুলি 
পন্ধ কেশ ছিল তাহাও গণনা করিতি পারিতাম। তিনি মাথায় খেজাব 
দেন নাই। | 

রর্ণনায় : হযরত সাঁদেক। - বোখারী, মোসলেম 



৮৬ হাদীসে রস্ল 

২ ১৫। আমি উন্মে সালমার নিকটে গেলে তিনি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 

'ধেঁজাৰ দেওয়া একগাছি কেশ বাহির করিয়া আনিলেন। 

বর্ণনাষ ৫ হযবত উসমান। _বোখারী 

কোরবানীর পশু 

একটি ছাগ বা একটি মেম একজনেনর জন্য কোরবানী করিতে হয়। একটি 

ঁরু বা উট সাত জনের এণা | কোববানীর সমর 2 ১ই হইতে ১২ই যিলহজ্জ। 
পর্ধন্থ | মাংসের কিছু অংশ দরিতদব মধ্যে বণ্টন করিয়া ছিতে হয়। চামড়া 

ন কবিতে হয়। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) কোববানীর দিনে মারেখাব জন্য একটি গরু জবেহ্ 
€কোঁবল'নী ) দিলেন । 

বণনারন হযবত জানেব। _ মোসলেম 

২। হববত (দঃ) হননি মবো স্ত্রীগণেব জনা একটি গাভী কোরবানী 

শদযাছিলেন। 
ব্লান £ হযবভ জানেন | _মোসিলেম 

১। আমর। হদাববিনান বংসর একটি উট সাত নেব জনা এবং একটি 

'গরু সাত জনেব জন্য কোরবানী দিরাভিলাম | 
বর্ণনায় £ হযরত জাবের | » মোসলেম 

৪ | তিন দিনের অধিক আঁমরা কোরবানীর মাংস খাইতে অভ্যন্ত ছিলাম 

না। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহা আমাদের জন্য বৈধ করিলেন এবং বলিলেন : খাও 
এবং সঞ্চর কর। আমরা খাইলাম এবং সঞ্চয করিলাম | 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবেব । » বোখারী, মোসলেম 

৫| রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরবানী করার জন্য একটি ছাগ কাবার দিকে 
প্যগাইয়াছিলেন। তিনি উহারি গলায় হার দিয়াছিলেন। 



কোরবানীর পশত ২৮৭ 

৬। আমি নিজ হস্ত ছ্বার। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর কোরবানীর উটটিকে চিহ্ন 
শদরাছিলাম, অত:পর তিনি উহার গলায় হার পরাইলেন এবং কোরবানীর 

জন্য কাবাতে পাঠাইলেন । যাহা তীহার জন্য হাল!ল ছিল, তাহার কিছুই 

তাঁহার জন্য হারাম হয় নাই | 
বর্শনাষ : হযবত আয়েশা | _ বোখাবী, মোসলেম 

৭| আমার নিকট রক্ষিত পশম দিয়া £কাববানীর উট টিহ্রিত করিয়া 
“চলায়, অতঃপর আমার পিতার সঙ্গে পাঠাইরাছিলাম | 

বর্ণনায : হযরত আয়েশা । _ বোখানী, মোসলেম 

৮। বস্ন্লাহ (দঃ) জুল-হালিফাতে যহরের নামায পড়িলেন। তীহার 

উটনী আন। হইলে উহাব কোমরে দক্ষিণ পার্খে চিত দিলেন এবং কিছু রক্ত- 
পাত করিলেন এবং দৃইটি জতা দ্বারা একটি হাব বানাইব' উহার গলায় দিলেন। 

অতঃপর তিনি তাহার প্রাণীর উপর আরোহণ করিলেন। বখন ইছা তাহাকে 
-বাইদানা (নাষক স্থান) পর্ধন্ত পৌছাইল, তিনি হজ্জের জনা এহরাম করিলেন। 

নশলায « হযবত ইবনে আব্বা । _ মোসলেম 

৯! হুশবত (দঃ) একজন লোক দিয়া ১৬ উঁ কোরবানীর জন্য 

'পাঠাইয়াভিলেন এবং উহাদের তভ্াবধানের জন্য তাহার উপবে ভার 
শদিযান্টোলেন | নে বলিল £ ইহা মধ্যেবেউটটি আমাৰ উপর কঃকব বোধ 
'হব উছাকে কি করিব? তিনি বলিলেন 5 উহাকে জবেহ করিবে এবং রক্ত 
গ্বাবা উহ্নার পদদ্ধ়কে রপ্রিত করিবে এবং ইহার পার্শে রাখিবে, কিন্তু 

ভুমি বা তোমার সঙ্গী ইহার মাংস ভক্ষণ করিবে না। 
৯ 

বশনাঘ 2 হযরত আব্বাস | - মোসিলেষ 

১০। রণ্লুল্লাহ্ (দঃ) বালয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে য়ে কোরবানী করে, 

সে যেন কোরবানীর অবশিষ্ট মাংস লইয়। তৃতীয় দিনের পরবর্তী ফজরে (ভোরে) 
না উঠে । পরবর্তী বৎসর তাহার! জিজ্ঞাসা করিল £ গত বৎসর আমর৷ যেরূপ 

করিয়াছি এখনও কি তাহাই করিব ? তিনি বলিলেন, খাও, খাওয়াও এবং 



২৮৮ হাদীসে রস্ল 

সঞ্চয় কর, এ-বৎসর লোকের জন্য দতভিক্ষের বংসর । আমি চাই যে, তোমরা? 
তাহ!দিগকে সাহায্য কর । 

বণনায় £ হযরত হালামা বিন্ আকৃওয়া। | - বোখারী, মোসলেম” 

১১ | তিনি এমন ব্যক্তির নিকটে বসিলেন, যে তাহার উটকে কোরবানীক 
জন্য অপেক্ষা করাইতেছিল। তিনি বলিলেন ঃ মোহাম্মদের সুনু তের অনুকরণের' 
জন্য ইহ! দূররতী স্থানে অপেক্ষা করাও । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবৃনে উমর _ বোখারী, মে!সলেস 

১২। রস্লল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাস করিলাম : কোরবানীর পশু মারা 

যাইবার আশঙ্কা দেখ দিলে কি করিব? তিনি বলিলেন £ উহাকে জবেহ্ 

কর এবং উহার রক্ত ছ্বারা চিহ্কে রগ্রিত কর এবং লোকের নিকট রাখিয়! 

দাঁও, যেন দরিদ্র লোকে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে । 

বর্ণনার ই হযবত নাজেয়া আল্ খোজায়ী। _-তিবমিজী,আব্ দাউদ" 

১৩। রসূলুল্লাহ, (দঃ) তাহার কোরবানীর উইগুলির তন্তাবধান করিতে 

এবং উহাদের মাংস, চামড়া এবং শুরগুলিকে দাশ করিতে আদেশ দিলেল, 
এবং জবেহ্কারীকে কিছুই দিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন ; তাহাকে 
আমাঁদেব নিকট হইতে দিব। 

বর্ণনায় ঃ$ হযরত আলী । বোখারী" 

১৪। রসূলুল্লাহ (দ:) একটি লোককে কোরবানীর উট্নী তাড়াইরা নিতে 
দেখিয়া বলিলেন: উহার উপর আরোহণ কর । সে বলিল: ইহা কোরবানী 

উট। তিনি বলিলেন £ আরোহণ কর। দ্বিতীয় বা তৃতীর বার বলিলেন £ 
তোমার জন্য (দুঃখ) আফৃসোস | 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ, হোরায়র]। -মোসলেঞ 



কোরবানীর পশু ২৮৯ 

১৫। আমি জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্কে কোরবানীর উটেব উপর আরোহণ 
স্বন্ধে প্রশ করিতে শুনিলাম | তিনি বলিলেন : তোমার আবশাক থাকিলে 

উহার উপর দয়াপরবশে আরোহণ কর. যে পর্বস্ত আরোহণ করিবার অন্য প্রাণী 
না পাও । 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে জোবায়েব। -তিরমিজী 

ক্রোধ 

মানব প্রকৃতির ভিতর জন্য হইতেই ক্রোধ বিদ্যমান । ইহাকে সমূলে উৎপাটন 

করা যায় না । হস্ত, দত্ত, নখর ইত্যাদি যেমন মানবের রক্ষার অস্ত্র, ক্রোধও 
_তন্ধপ একটি অস্ত্র! ইহা যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে পুণ্য হয়। অসদ্ধযবহারে 
পাপ হয়। ইহার অন্যায় প্রয়োগ একটি ঘৃণ্য,অপরাধ । অত্যধিক ক্রোধ মান্ষকে 
উদ্ধত এবং অহঙ্কারী করিয়া তোলে । যাহার আদেৌ ক্রোধ নাই, তাহাকে ভীরু 
বলে। অত্যধিক ক্রোধ ও ক্রোধহীনতার মধ্যবতী পগ্থার নাম বিনয় বা নমঘতা । 

ইহাই চরিত্রের ভূষণ এবং সবৌত্তম পদ্থা | 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সভেও 

যে তাহা হজম বা দমন করে, বিচারের দিন আল্লাহ্ সমস্ত স্থষ্ট জীবকে ডাকিয়া 

সকলের সামনে তাহাকে যেকোন হর (স্বর্গের পরী) পছন্দ করিয়া লইতে 
বলিবেন। 

বায় হযবত সহল | --আবু দাউদ, তিবমিজী 

২। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি 

বলিলেন £ ক্রোধ করিও না | তিনি বারবার ইহা বলিতে লাগিলেন ; ক্রোধ 

(রাগ) করিও না। 
৩। রুসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কৃত্তিতে শক্তি নিহিত নহে । কোঁধের 

পময় আত্মসংযমেই শক্তি নিহিত | | 

বণ্ণনায় £$ হযবত আবু হারায়বা | -- বোখারী, যোসলেম 

১৯" 
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৪ | হযরত (দ:) বলিয়াছেন 2 ক্রোধ শয়তান হইতে উৎপনা এবং শয়তান 
অগ্নি দ্বারা তৈয়ারী। অগ্ি পানির সাহায্যে নির্বাপিত কর যায় । যখন 

তোমাদের কাহারও ক্রোধ উপস্থিত হয়, সে বেন তখন অযু করে । 
বখনাস £ হযবত আতিয়্যাহু বিন্ অরওয়াহ্ | _-অ!ব দাউদ 

৫1 হবরত (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কাহারও কোধ হয়, দাঁড়ান 

খাকিলে সেযেন বণ্সয়৷ পড়ে । বদি ক্রোধের উপশম হয় উত্তন। তাহা না 

হইলে সে যেন শুইয়া পড়ে! 
বনাব £ হযব্ত আবুজব | _ আছ, তিবনিজী 

৬। “সৎ দ্বারা অসৎ দর কর, এই আরাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন 2 কোবে 
ধৈর্য এবং অসদ্বাবহারের সময় ক্ষমা কর। যখন তাহাবা ইহা অবলদ্ধন করে, 
আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের শঞ্রণণকে হেয় করিবেন, 
যেন তাহার পরম সুহৃদ হয় । 

বশনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস । _-বোবাকী 

কৌতুক 

এনর্দোষ কৌতুক অবৈব নহে! সময় সমন রগলুলাহ্ (দঃ) সাহাবাদের সহিত 
হাস্য-কৌতুক করিয়াছেন | ঘৃণাভরে হাস্য-বিদ্ধপ অবৈধ শাল্লীহ বলেন £ 

তোমাদের কোন কম যেন অন্য কওমের প্রতি হাগ্য-ব্জধিপ না কবে, তাহার! 

তোমাদের চাইতে উত্তম হইতে পারে | 

১। রসুখুল!হ (দ:) আমাদের সহিত এতদ,র মেলামেশা করিতেন বে, 
তিনি আমার কনিট ভ্রাতীরে বলিলেন 2 ছে আব ওলায়ের ! তোমার নোশায়ের' 

(একটি পাখীর নাম) কি করিয়া ? তাহার রোল নামক একটি পাখী চিল | 
£গ উহার সহিত খেলা করিত বিন্ধ পরে ইহার মৃত্য হইয়াছিল। 

বণনাব ১ হযবত আনি _ বোখারী, সোগলেষ 

২। এক ব্যক্তি হযরত (দঃ)-কে একটি যানবাহনের জন্য অনুরোর 
বরিল। তিনি বলিলেন: আমি একটি উটের বাচচার উপর তোমাকে 



কৌতক ৯১ 

আরোহণ করাইব | সে বলিল £ আমি উটের বাচচ। দিয়াকি করিব £ তিনি 

বলিলেন £ উটের বাচচা কি উট হইতে জন হয় না? 
বর্ণনায ঃ হযরত আনাম । _ তিরমিজী, আব দাউদ 

৩। রস্লুল্লাহ (দ “হে দুই কর্ণ বিশিট লোক 1” বলিয়৷ সন্থাধিন 
করিয়াছেন। 

| নসূলুলাহ্ (52)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ আপনি আমাদের সহিত 
1 কৌতুক করিতেছেন ! তিনি বলিলেন £ আমি সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলি না। 

বণনা ২ হযবত আাবু হোলাযকা | - তিরমিজী, আব দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের ভ্রাতার সহিত বিবাদ কবিও 

হাটা করিও না এবং তাহার সহিত এমন প্রতিজ্ঞা করিও 

না বাহ] তমি ভঙ্গ কবিবে। 

£ হযবত ইহনে আব্ব!স। -_তিন্ল্জী 

৬। আমি তাবুকের বৃদ্ধে রস্লুললাহ্ (দঃ)-এর নিকট গেলাম | তখন তিনি 

চর্ম নিমিত তাবর ভিতরে চিলেন | 'আমি তাহাকে সালাম দিলে তিনি ভবাঁৰ 

দিয়া বলিলেন £ প্রবেশ কর। আমি বলিলাম £ আমার সমস্ত ? তিনি বলিলেন 5 

তোমার সমস্ত । অত:পর আমি প্রবেশ করিলাম । 
দএতাৰ 2 হযনলত অউকফ বিন হালেক । _ আবু দাউদ 

খাত,না করা৷ 

পবষাঙগের অগ্রভাগ হইতে কিছিখ হ্বক-ছ্দ্নকেই খাতৃনা বা মসগমানী 

করা বলে। ইহা বষ:প্রাপ্ত হওয়ার পুবেই করা কতব্া। এই প্রথা হদরত 

ই্বাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে আরন্ত হই! অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আবুনিক 

চিকিতমকণণণ্ড এই ত্বক-ছেদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলবি করিযা 

ইহা সপক্ষে সুদূঢ় মত প্রকাশ রি রয়াহেন। কেন-না, ইহার অন্যথায় গুকতবর 
ব্যাধির আাশঙ্ক। রহিয়াছে । পুরুষের জন্য ইহ! নবীর নীতি (সুনৃত) । 
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১। আল্লাহ্র বন্ধ ইবাহীম (আ:) সর্বপ্রথম অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন ; 
তিনি সর্বপ্রথম খাত হ্ন। করিয়াছিলেন; তিনি সর্বপ্রথম গোঁফ খাটে। করিয়াছিলেন : 

তিনি সবপ্রথম পরু কেশ দেখিয়! বলিয়াছিলেন : হে প্রভু ! ইহা কি? মহনি প্রভু 

বলিলেন £ ইব্রাহীম ! ইছা। শান্তীর্ষ । তিনি বলিলেন ঃ হে প্রভু! আমার জন্য 

গান্টীর্ব বৃদ্ধি কর। 
বর্ণনা £ হববত ইযাহৃইয়া | __মালেক 

২। একটি স্ত্রীলোকের মদীনার খাতৃনা হইয়াছিল | হযরত (দ:) তাহাকে 
বলিলেন: নিভের প্রতি কষ্ট দিও না, কেন-না ইহ স্রীলোকের পক্ষে বেদনা- 

দারক, কিন্ত পুরুষের পক্ষে সমন্তঘিটকারক । 
বর্ঘনাম £ হবরত আতিনা আনপংলী | আবু দাউদ 

৩। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ খাতৃনা করা পুরুষের জন্য স্তণুত এবং 
স্রীলোকের জন্য ফল (অতিরিক্ত) । 

বণনান £ হবন আবু মালিহ | - _-- আহমদ 
সি 

খাদ্য 
ভবন বারণ ও স্বাস্থা রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন । খাদা হালাল (বেব) এবং 

হারান (অবৈব) দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ! হালাল খাদ্য গুহণে স্বাস্থের 

উদ্তি হর এবং স্বাস্থযহানি হয় না । হারাম খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্যহাশি হয় এবং 
পরিতাগ কৰিলে স্বাস্থ)ছানি হয় না। খাদ্য দেহের উপর যখেছ প্রভাব বিস্তার 

রে। শরীর ভাল থাকিলে মন ও মেজাজ ভাব খাকে। ফলে, নৈতিক চবিত্র 

উন্নত হর, আব্তা শক্তিশালী হয় । কোন্ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থা ঠিক থাকিবে 

তাহ শবীরের মৃষ্টা ব্যতাত অন্য কেহ উত্তমরূপে জ্ঞাত নহে । সেই জনাই 

তিনি খাদ্যকে হালাল ও হারাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিযাছেন। সুতরাং 

খাদ্যদ্রব্য বিবেচনা করিরা মানষের জীবনযাত্রা! নির্বাহ করা কর্তব্য। 

| হযরত (দঃ) উত্তম বাসনে ব। পাত্রে ভক্ষণ করিতেন না | তাহার জন্য 

উত্তম রর রানা কর! হইত না। প্রশ হইল ঃ কোন্ পাত্রে তিনি খাইতেন £ 
বলা হইল £ বড় খাওয়ার পাত্রে । 

বণনার £ হযবত আনান । -_ বোখারী 



খাদ্য ২৯৩ 

২। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে কখনও উত্তম রুটি ভক্ষণ করিতে দেখি নাই। 
যে পর্যন্ত আল্লাহর রসল আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াছেন সে পর্ধন্ত তাহাকে 

উত্তম রুটি ভক্ষণ করিতে দেখি নাউ । কখনও ভুনা চাগ-মাংস ভক্ষণ করেন নাই। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাশ। __ “বাখানী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সহিত এক ভোজে গিয়াছিলাম। আটার রুটি এবং 
মাংসের সহিত লাউ রানা করিয়া খাইতে দেওয়া হইল। রপূলুল্লাহ (দ:)-কে 
পাত্রের চতুদিক হইতে লাউ খুঁজিতে দেখিলাম । ইহার পর হইতে আমি 
নাউ পছুন্দ করিতাম। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস | _-বোখাবী, মোসলেম 

8 | খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ রসূলুল্লাহ (দ:)-কে সন্তোষ দান করিত। 
সি 

বণনায £ হযরত আনাস । __তিনমিজ্ী 

৫ | তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের চাটনির মধ্যে সবোত্কুষ্ট লবণ | 
বর্শথনাম £ হযরত আনাম | _-ইব্নে মাযাহ্ 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ “তাঁলবিনাহ্' (ময়দা, দুগ্ধ ও চিনি দ্বারা 
রানা! করা রোগীর পথ্য বিশেষ ) খাদ্যের চাহিদা আংশিক পূরণ করিরা 
বোগীকে কিছু সাস্তুনা দান করে। 

৭। রস্লুলাহ (দ:) হালুয়! ও মধু অধিক পছন্দ করিতেন । | 
বর্ণনায ঃ হযরত আয়েশা । _বোখাবী 

৮। তিনি বলিয়াছেন £যে পরিবারের নিকট শুক খেভুর থাকে, তাহাদের 
নিজেদের ক্ষ্বারত বোধ করা উচিত নহে। অন্য বর্ণনার £ হে আয়েশা ! বে 

গৃহে শুঘক খেজুর নাই তাহারা ক্ষুধাত। তিনি দুই-তিন বার ইহা বলিলেন । 
বণনাম £ হযবত আয়েশা | মোসলেম 

৯।| তিনি বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই “আলিয়ার: (স্থানের নাম ) খেজরে 
'উষধ আছে। উহা প্রাত£ঠকালের নাস্তা | 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ।। মোসলেম 
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১০। আমাদের এমন সমর ও আসিত যে. মাঁসাধিক কাল উনানে আগুন 
জলিত না। সামান্য মাংস ব্যতীত শুধু খেজর ও পানি ছিল | 

বণনায় ঃ হযরত আযেশা | _বোখারী, মোসযেম 

১১। মোহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গ একাদিক্রমে দই দিন ধরিয়া পেট 
ভিবা উত্তম আটার রুটি খাইতে পারেন নাই । তন্মব্যে একদিন খেজর 

হাইলভন | 

বণনার £ হযরত আহেশা | _ বোখারী, মোসলেম 

১২। রঙূলল্লাহ (দ:)-এর মৃত্য পরন্ত আমরা ইচ্ছা মত খেভর ও পানি 

হুহএ করিতে পারি নাই | | 
বশনার £ হযরত আনেশা | _ বোখারী, মোসলেম 

১৩। রস্ল্ললাহ্ (দঃ) টাটকা খেজর সহ তিরমুভ খাইকতন | 

বর্ণনার £ হযবত আযেশ। | _বোৌখানী, নোসলেম 

১৪। রসূলুলাহ্ (দ:)-এর পরিবারবর্দের অধিক জবর হইলে “হাছা।' 

( এক প্রবার রঃ প্রস্থত করিতে আদেশ দিতেন। অতঃপর উহা গ্রহণ 

করিতেন এবং বলিতেন £ যেরূপ পানি দ্বারা শিক মঝো কেহ মুখ হইতে 
শবলা দূৰ করে, তেমনি ইহা নিশ্চয়ই দঃখিতের অন্তরে শান দান করে এবং 
পাঁড়িতের অন্তর হইতে দুঃখ দর করে। 

বর্ণনার ই হযবত আয়েশ! । _-তিননিজ্গী 

কখনও কোন খাদ নন্দ! কারতেন না। বাহ 

[হইতে ৫ - যাহ! তাল লাগি এত শা তাহা | খাইতেন ? না! 

টি? | --বোখারী, মোগলেম 

১৫। রসূলুল্লাহ (দ:) 

ভাল লার্গিত তাহা তিনি খ 
বণনায় 2 হযরত আবূ 

১৬। একব্যক্তি অত্যধিক খাদ্য ভক্ষণ করিত | সে ইসলাম গ্রহণের পত্র 

কম খাইতে লাগিল | এই সংবাদ রসূলল্লাহ (দ:)-এর নিকট পৌছিলে তিনি 

বলিলেন £ মুমিন এক আত ভরিয়। খায়, আর কাফির সাতি অতি ভরিয়! খায়। 
বর্ণনায় £ হযরত আব হোরায়রা | - মোসলেম 
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১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দুইজনের খাদ্য তিনজনের জন্য 
এবং তিনজনের খাদ্য চারিজনের জন্য যথেষ্ট | 

বর্ণনায় : হযরত আব্, হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেম 

১৮। রদূলুল্লাহ (দঃ) তাহার স্ত্রীদের নিকট চাটনি চাহিলেন। তাহারা 
বলিলেন£ আমাদের নিকট সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নাই । তিনি উহ্াই 
আনিদিত বলিলেন এবং তদ্দারা খাইতে খাইতে বলিলেন 2 গিরকার চাটনি কি, 
উত্ত ভন ! 

ন্ণর্নায় £ হযবত জাঁবেন। _ সেসিলেম 

১৯। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত আমর! মার্রা-জাহরান (নামক স্থানে) 

“এরকি" বৃঙ্দের ফল পাঁড়িতেছিলাম । তিনি বলিলেন: কালোগুনি লই, 

কেন-না উহাই উভ্তম | জিস্রাসা করা হইল 2 আপনি কি মেঘ চরাইতেন ? তিনি 

বলিলেন ও হ]1 এমন কোন নবী ছিলেন কি ধিনি মেষ চরাইতেন না ? 

₹শনায় 2 হযবত জাবেব। _-বোখাবী, মোসলেম 

২091 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে পিয়াক্ত ব! রস্তন খায়, সে যেন 
আমাদের নিকট হইতে দরে খাকে (অখবা তিনি বলিয়াছেন £ সে যেন আমাদের 

মস্ছিদে না! আসে, অথবা সে যেন বাড়ীতে বসিয়া থাকে )1 রসূলুল্লাহ (দঃ)- 

এর নিকট কিছু মাংস আনা হইলে উহার খ্রাণ পাইয়া তিনি বলিলেন £ ইছা 
তোমাৰ কোন বন্ধুর নিকট লইয়া যাও এবং খাও. কেন-না আমি এমন জনের 
সহিত আলাপ করি বাহলি সহিত তোমরা আলাপ কর না । 

নশনায 2 হযবত ভাবের। _ বোখারী, মোসলেম 

২১। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন লোককে তীহবি সঙ্গীর আদেশ ব্যতীত 
ইিশেছুর একত্রে খহইিতে নিষেৰ করিয়াছেন | 

বণনাস £ হযবভ ইবনে উদ্নব। - বোখাবী, মোসলেম 
বি 

-২| তাবুকের ঘৃদ্ধের ময়দানে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর শিকট পশীর আনা 
হইলে তিনি ছুরি আনিতে বলিলেন । অতঃপর আল্লাহর নাম লইয়া তাহা 
কাটিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | - আবু দাউ? 
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২৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ উত্তম খেজুর বেহেশত হইতে আগত 
এবং ইহাতে বিশেষ ওষধ আছে । শাঁমুক মান্না জাতীয় এবং ইহার পানি চক্ষ 
রোগের মহৌষধ । 

বর্ণনায় ২ হযরত আবু হোবায়র। | _ভিবমিজী 

২৪। রমূলুল্লাহ (দঃ) রান করা ব্যতীত পিয়াজ খাইতে নিমেব 
করিয়াছেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আলী । _-তিবামিজী, আৰু দাউ 

২৫। রসূলল্লাহ (দঃ)-কে ঘি, পনীর এবং বাদাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছিল। তিনি বলিলেন £ হালাল এঁ সকল জিনিস যাহ] কুরআনে অংলাহ্ 
হালাল (বৈধ) করিয়ানেন। হারাম এ সকল জিনিস যাহা আল্লাহ কুরমানে 
হারাম (অবৈধ) করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ে তিনি নীরব রহিয়াছেন তাহা 

তিনি ক্ষমা করিয়াছেন | 
বর্ণনায় ই হযরত সালমান | __তিবমিজী 

২৬ | রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের খাদ্য পরিমাপ কর যেন 
তাহাতে বরকত হয়। ও 

বর্ণনায় £ হযরত মেকদাঁম | - বোখারী, মোসলেম 

২৭। রস্লুললাহ্ (দ:)-এর নিকট কোন খাদ্য আমিলে তিনি উহা হইতে কিছু 
ভক্ষণ করিতেন অবশিষ্ট যাহ থাকিত আমার নিকট পাঠাইতেন। একদিন 

তিনি কিছুই গ্রহণ না করিয়া খাদ্য-পাত্র পাঠাইয়া দিলেন, কেন-না উহাতে 
পিয়াজ ছিল । আমিজিজ্ঞামা করিলাম £ ইহা কি হারাম? তিনি বলিলেন 

না: কিন্তু ইহার গন্ধের জন্য আমি পছন্দ করি না। 
বণনায় ঃ হযরত আবূ আইযব। _-মোসলের 

খাদ্য দান 

কুরআন ও হাদীসে খাদ্য-দান করার জন্য বিভিনু প্রকার নির্দেশ ও উৎসাহ 
প্রদান করা হইয়াছে | অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন না করিতে পারিলে, যথা-- 
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রোযার বিনিময়ে দরিদ্রকে খাদ্য-দানের বিধান রহিয়াছে । পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে খাদা-দান ও বস্ত্রদান করিতে হয় | ইসলামে এই সগ্ধন্ধে অসংখ্য নির্দেশ 
আছে । কৃরআন বলে; তোমাকে কে বুঝাইবে যে, কষ্টকর কাজ কি? ইহা. 

অভুক্তকে ক্ষুধার দিনে খাদ্য-দান। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন 
আল্লাহ্ বলিবেন £ আমি ক্ষধার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে খাদ্য-দান রুর নাই | 

আমার অমুক বান্দা (দসি) খাদ্যের জন্য তোমার নিকট আসিয়া্গিল | যদি 

তাহাকে খাদা ।দতে তাহা আমাকেই খাওয়ান হইত ।' যাহারা ক্ষধার্তকে খাদ্য 
দেয়, তৃষ্টাততকে পানি দেয় এবং বস্তরহীনকে বস্ত্র দেয় আাহ্ তাহাদের জন্য 
প্রভৃত পুরস্কার রাখিয়াছেন। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ লোকে বলে, আমার মাল, আমার মাল। 

তাহার মালের মধ্যে প্রকৃত মাল তিনটি £ যাহ] সে ভক্ষণ করিয়াছে এবং নিঃশেষ 

হইয়া গিয়াছে | যাহা সে পরিধান করিয়াছে এবং জীণ হইয়া গিবাছে। যাহা 

সেদান করিয়াছে এবং সঞ্চয় করিয়াছে । ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকলই *বংস 
হইবে এবং সে তাহা লোকের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবে । 

বর্ণনায় £ হযবত আব হোবায়রা। _ মোসলেম 

২। রস্লুলাহ (দ:) বলিয়াছেন £ যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে একখানি 
বস্ত্র পরিধানের জন্য দান করে, যে পর্যন্ত উহার একটি টকবাও তাহার শরীরে 
থাকে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহর হেফাজতে (দায়িত্বে) খাকে। 

বণনায £ হযরত ইবনে আৰ্বাস। --তিবমিজী 

খাদ্যের পাত্র সম্বন্ধে নির্দে শ 

রসূলুল্লাহ (দঃ) খাদ্যদ্রব্য ও পাত্র সম্বন্ধে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বু উপদেশ 
দিয়াছেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য ও পানির পাত্রগুলি ঢাকির! রাখিতে বিশেষভাবে 

নির্দেশ দিয়াছেন | খাদ্য বা পানীয় পাত্রে আবরণ না থাকিলে উহাতে সংক্রামক 
ব্যাধির জীবাণু পতিত হয়। | 

১| রঙসলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, 
তোমাদের সন্তানগণকে (গৃহে) আবদ্ধ রাখ, কেন-না এ সময় শয়তান চতুদিকে 
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বিচরণ করে। রাত্রির এক ঘণ্টা অতীত হইলে উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও 
এবং দরজা বন্ধ করির! রাখ এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। শয়তান বদ্ধ 

দ্বার খোলে না । তোমাদের পান-পাত্র ঢাকিয়া রাখ এবং আল্লাহ নাম সারণ 

কর। তোমাদের আলো সমূহ নিভাইয়া রাঁখ । অন্য বর্নায় £ পাত্র সমূহ টাকিয়া 

রাখ, পান-পাত্র সমূহ আবদ্ধ কর, ছ্বার সমূহ বন্ধ কর এবং সন্ধ্যার সময় তোমরি 

সন্তানদিগকে ভিতরে রাখ : কেন-না জনগণ তখন বিস্তৃত হব এবং আক্রমণ 
করে | শয়নের সময় আলো নিভাইরা রাখ, কেন-না ই'দূব সমহ আলে! টাঁনির। 

লর এবং গৃহবাসীগণ দগ্ধীভূত হয়। অন্য বর্ণনার £ পাত্র দক, পান-পাত্র বদ্ধ 

কর, দ্বার বধ কর এবং আলে! নিভাঁও, কেন-না শরতান দ্বার খুলিবে না এবং পাত্র 

অনানত করিবে না । বদি তোমাদের কাহাবও একখগু কাষ্ঠ ব্যতীত শাকিবার 
জন্য অন্য কিছু না খাকে তাহা হইলে আল্লাহর নামে তাহা দ্বারাই দাক। কেন-না 

ইদুর ঘরেব মধ্যে ঘরিতে ফিরিতে থাকে । অনা বণনাষ ঃ যখন স্বস্তি 
যায়, তোম:র সন্তানদিগকে এবং প্রাণিদিগকে (ঘরের বাহিরে) পাঠাইও না, যে 

পবন্ রাত্রির প্রথম ভাগ অতিবাহিত না হর | কেন-না এ সনয় শয়তান ঘূরিতে 
থকে | অন্য বর্ণনার 2 পাত্র চাক, মশক বন্ধ কর. কেন-না বংসরের ভিতর এমন 

এক বাত্রি আছে যাহাতে 'ওবা" সংক্রামক ব্যাধি অবতীর্ণ হয়। যে পাত্রের 

ঢাকনা নাই বা বে মশক বন্ধ কর! হয় নাই উহার মপ্যে ওব! অবতীর্ণ হয় । 
বর্ণনা £ হযবত জাবেন। - বোখারী, লেস 

২1 রসূলই্'হ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যখন ভোমাদের কাহাবও পাত্রে মাছি 
পড়ে, উহাকে ডুবাইবা দাও | কেন-না উহ্াব এক পাগাব রোগ, অন্য পাখার 
প্রতিকার আছে । উহ! প্রথমে রেগি নিক্ষেপ করে, সুতন্লাং উহাকে সন্পূর্ণ- 

ভাবে নিমজ্জিত বর । 
বর্ণনায় £ হযরত অ।বু হোবায়বা । _- বোখারী, আবু দাউদ 

খয়রল ঝুলুগ (বয়:প্রাপ্তির মর্যাদ।) 

অপ্রাঞ্ বয়সে বিবাহ দিলে, বয়ঃপ্রারণ্তু হইয়া €স সেই বিবাহ নাকচ করিতে 

পাবে | সহবাসের পূর্বে এবং বয:প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা করিতে হয়। 
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১। একজন বয়স্ক! বালিক। রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল £ 
স্বীয় অনিচ্ছাসত্েও তাহার পিত৷ তাহাকে বিবাহ দিয়াছে । রস্লূলাহ (দঃ) 
তাহাকে (বিবাহ বাতিল করার ) স্বাবীনত৷ (অধিকার) দান করিলেন । 

বণনার £ হযবত ইবনে আব্বাস। _আবু দাউদ 

২। তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল। পূর্বে তাহার একবার 
বিবাহ হইয়াছিল । সে এই বিবাহকে অপছন্দ করিরা হযরত (দ:)-এর নিকটে 
আসিলেন, তিনি তাহার (পিতা কত ক প্রদন্ত) বিবাহ তঙ্গ করিয়া দিলেন । 

.. বণনায £ হযরত খনিমা। - বোখারী 

খেলাধুল। 

অনখক খেলাধূলাকেই ইফলাম অবৈধ বলিরা ঘোষণা করিরাছে। রপূলুলাহ্ (দঃ) 

বলিরাছেন বে জিনিস দ্বারা মান্য অনর্থক খেলাধূল। কবে উচ্বার মধ্যে কেবল 

তিনটি ব্যতীত সকলই (হারাম) অবৈধ । তীরন্দাজের তীর ওধনুক সহ খেলা, 
অণ্কে শিক্ষ] দেওয়ার জন্য উহার সহিত খেলা এবং স্বীর স্ত্রীর সহিত 

আন্মাদ-প্রমোদ করা । কারণ এই সকল বাস্তব সত্যের অন্তভূভ্ভ | প্রথম দুইটি 

হচ্ছের জন্য এবং খেঘোক্তটি পারিবারিক শান্তির জন্য আবশ্যক | হযরত আয়েশা 
রগলল্লাহু (দঃ)-এর উপস্থিতিতে অন্যান্য বালিকাদের মহিত খেলিতেছিলেন ! 

তিঁন তাহাছিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন । কোনই আঁপন্তি করেন নাই। 

যে সকপ খেলাধুলায় শারীরিক পরিশ্ৃম হয় ও শরীবেব উপকার হব মেই সকল 

শির্দোষ খেলাধুলা অবৈধ নহে । সকল প্রকার হাব-জিতের খেলা, যেমন £ 

হা তাস, পাশা এবং সব্প্রকার জবা খেলা (হারাদ) অ৯বব। কেন-না 

ইহাতে অনঞ্ক অমুল্য সময় বায় হয এবং পরস্পরের মধে হিণ্গা, বিদ্বেষ ও 

শত্রুতার স্ষ্টি করে। আল্লীহ করআনে বলিয়াছেন: “শবতান নেশা পান ও 

হাব-জিতের খেল দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা ও শক্রতা সৃষ্টি 

করিবার ইচ্ছা করে। তাহারা যদি তোমাকে নেশা পান ও হার-ডিতের খেলা 

সম্ছদ্ধে জিজ্ঞাসা করে, বল : উভয়ের মধ্যে তি এবং লাভ আচে, কিন্ত উহাতে 

লাভ হইতে ক্ষতিই অধিক।”' বাঁদক-বালিকারা সকল খেলাই খেলিতে পারে । 
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১। আবতাতে অবতরণ সুনুত নহে | রসূলুলাহ্ (দঃ:) তথায় অবতরণ 
করিলেন, কেন-না উহা! তাহার বাত্রার জন্য সুবিধাজনক ছিল । তখন তিনি 

মদীনার যাত্রা করিরাছিলেন। 
বরনায় £ হযবত আয়েশা | --বোখারী মোসলেম 

২। আমি উমরহির জন্য তন্রীমে এহ্রাম করিলাম । মক্কাতে প্রবেশ করিয়। 

কাবা উমরাহ পালন করিলাম | আমার শেষ না হওয়া পবস্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) 

আমার জন্য আবতাতে অপেক্ষা করিলেন ৷ অতঃপর তিনি সকলকে জানোহণ 

করিবার নির্দেশ দিলেন | ভিনি আমিরা তাওয়াফ করিলেন । অতঃপর মদীনা 

যাত্রা করিলেন । 
বণনায 2 হযনত আঅবেশা। আল দাউদ 

৩। বাত্রার রাত্রে সুফিরার খতুঘাব হইল এবং সে বলিল ত অং 

তোমাদিপকে আবদ্ধ রাখিব । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন হ আমার তাওনাফ 

ন্ট হইয়াছে। কোরবানীর দিনে সে কি কাবা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) 
করিয়াছিল ? বলা হইল £ হ]। তিনি বলিলেন £ তাহা হইলে যাত্রা কর। 

বণলাব £ হযরত আযেশা | _-বোখানী, সোসলেষ 

81 রসূলুল্লাহ (দ:) কোরবানী পর্যন্ত কাবার তাওরাফ বিলম্ব করিয়াছিলেন । 
বশনায £ হযরত আযেশা | _তিনযিজী 

৫ রস্লুলাহ (দঃ) শেষ দিনে যুহরের নামাব গড়িরা মিনার বাত্র। করিনেন। 
তথার তিনি ৬শরীকের দিনে অবস্থনি করিলেন। সর্দ হেলিরা পড়িলে তিনি 
জামরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন । প্রত্যেক জামবাতে সাত বার এবং প্রত্যিক 

নিক্ষেপকালে তিনি তকবীর বলিলেন । তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ভামবাতে 

কিছু সময় বিলম্ব করিয়াছিলেন | তিনি অনেকক্ষণ দাড়াইয়া রছিলেন এবং নত 
হইলেন | ভিনি ভতীর জামরাতে অপেক্ষা না করিয়া প্রস্থর নিক্ষেপ করিলেন। 

বর্শনায £ জী আয়েশা । ্ --আব, দাউদ 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বিদার হজ্জের দিন জিজ্ঞাসা করিলেন £ এই কোন্ 
দিন? তাহারা বলিল £ অদ্য হজ্জ আকবরের দিন। তিনি বলিলেন £ তোমাদের 
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শহরের মধ্যে এই দিন যেমন পবিত্র, সেইরূপ তোমাদের জীবন, ধন-মম্পন্তি এবং 

মান-সম্দ্রম তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র | সতক হও! কোন ব্যভিচারী 

স্বীয় আত্মার বিরুদ্ধে বাতীত বাভিচার করে লা। সতর্ক হও ! কোন ব্যভিচারী 

স্বীয় সম্তন-সম্ততির উপর বাভিচার করে না.এবং কোন সম্থান স্বীয় পিতার উপর 

ব্যভিচার করে না । সতর্ক হও! নিশ্চয়ই শয়তান এই নগরীতে আর কখনও 

পৃডিত হইবে না বলিয়া হতাশ হইয়াছে, কিন্ত * 8 তোমাদের কাধকলাপ 
যাহা ভোমরা অবজ্ঞা কর, সে বিষর তোমাদের আনুগত্য লাভ করিরা সন্ত হইবে । 

বশলাব 2 হমবঘ রর আমল । --ইন্দে ননাযাহু 

৭! তিনি নিকটবতী জামরাতে সাতট প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 

এবং প্রতোক নিক্ষেপকালে তককীর বলিয়াছেন । অতপর তিনি ভাটিতে 

হাটিতে একটি প্রান্তরে আসিলেন এবং কাবা মুখী হইব৷ কিছুক্ষণ দাঁড়াইরা 
রহিলেন এবং হাতি তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন । অত:পর মধ্য জামরাতে সাতি খণ্ড 
প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় তকবীব বলিনেন। 

অত:পন বাম দিকে ফিন্িয়া একটি প্রান্তরে আসিয়া কাবা মুখী হইর। অনেকক্ষণ 
দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। অতঃপর 
ভিনি জামরা আকাবার পাদদেশে সাতাটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং 

নিক্ষেপকালে তকবীর বলিলেন । এখানে তিনি অবস্থান করিলেন না । তিনি 

বাললেন : আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-কে এইরূপ করিতে দেখিরাছি। 

বর্শনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। - বোখারী, যোসলেম 

৮ | লোকজন সকল দিক হইতে বাড়ী ফিরিতেচিল | রসূলুল্লাভ্ (দঃ) 
বলিলেন: খরতৃমত) স্রীলোক ব্যতীত তোমাদের কেহ যেন কাবার সহিত 
তাহাদের শেষ চুক্তি পালন না করিয়া যার না। 

বশনার 2 হযবত আয়েশ) | - নোখার) মে'সলেম 

গ্রহণের নামায 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সময় স্ষগ্রহণ হইয়াছিল । তিনি একজন ঘোষণী- 
কারীকে পাঠাইলেন জামাতের নামাযে | তিনি আসিয়া চারি রাকাত নামায 



৩০৪ হাদীসে রসূল 

পড়িলেন। প্রত্যেক রাকাতে চারিটি সিজ্দাহ্ | আমি ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ রক 
ও সিভূদাহ আর কখনও দেখি নাই। 

বণনায় £ হযবত আয়েশা | --বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়িতেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 

৩। গ্রহণের নামাযের পরে তিনি লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। আল্লাহ্র 

প্রশংসাবাদের পর তিনি বলিলেন 2 নিশ্চয়ই সূর্ধ এবং চন্দ্র আল্লাহর (ক্ষমতার) 
চিহু সমূহের মধ্যে দুইটি চিহ্ন | কাহারও জনা-মৃত্যুর জন্য গ্রহণ হয় না। 
যখন তোমরা তাহা দেখ, আল্লাহকে ডাক, তকবীর বল, নামায পড় এবং সদৃক। 
দাও। অত:পর তিনি বলিলেন হে মোহাম্মদের উন্নত! আল্লাহর শপথ, 
আল্লাহর এমন কোন বান্দাহ নাই যে, সে ব্যভিচার করিতেছে অথবা তাহার 

দাসী ব্যভিচার করিতেছে দেখিয়া আল্লাইর চাইতেও অধিক ক্রোধান্বিত হয়। 
হে মোহাম্মদের উন্নত! আলাহর শপথ, আমি বাহা জানি, তোমরা যদি তাহ। 
জানিতে তবে নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসিতে এবং অধিক কাদিতে। 

বণনয £ হযরত আয়েশ। | - বোখাবী মোসলেম 

8 । রসূলুল্লাহ (দঃ) সূর্নগ্রহছণ হইলে লোকজন সহ নামান পড়িলেন। 
সূরা বাকারাহ পড়িতে বত সময লাগে প্রায় ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়৷ দীর্ঘ 
রুকু দিলেন। আবার উঠ্ভিবা অনেকক্ষণ দাড়াইরা আবার রুকু দিলেন কিন্ত 
প্রথম বারের ন্যায় দীর্ঘ করিলেন না। অত:পর তিনি সিছদাহ দিলেন। আবার 

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া খাকিয়। রুক দিলেন। কিন্ত প্রথম বারের ন্যার দীর্ঘ করিলেন 
ন| | আবার উঠিয়া দাঁড়হিয়া রহিলেন। প্রথম বারের তুলনায় কম অময়। 
অতঃপর ভিনি সিজ্দাহ দিলেন। তাহার পরে তিনি চলিয়া! গেলেন । 

বর্ণনা ₹ হযরত আবদ ্লাহ, বিন্ আবব!ল। বোখারী, মোসলেম 

৫। একবার সুধ্গ্রহণ হইয়াছিল | রসলুল্লাহু (দঃ) ভীত হইয়া দাড়ায়! 

গেলেন। তিনি ভাবিলেন, কিয়ামত আসিরাছে | তিনি মসজিদে আসিয়া 

এমন সুদীর্ঘ কেয়াম, রুকু এবং সিজ্দাহ করিলেন যে তাহাকে এমন আর কখনও 



গ্ুহণের নামায, ৩০৫ 

করিতে দেখি নাই। তিনি বলিলেন এইগুলি এমণ কিছু যাহা কাহারও 
জন্া-মৃত্যুর সহিত সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু উহ্হা দ্বারা তিনি বান্দাদিগকে 

ভয় দেখান । যখন তোমরা তাহা দেখ, তাহাকে ( জাপ্লাহুকে ) স্বর স্রণ 

করিও এবং তাহার নিকট অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিও । 
বর্ণনাষ £ হযরত আব, মুসা । __বোখানী, মোসলেন 

৬। রসলুল্লাহ (দ:)-এর পুত্র ইব্রাহীমের মুত্যু হইল ; সেদিন সুখি 
হইল | তিনি সকলের সহিত নি সিজদাহ্-সহ চর রাকাত শামা পড়িলেন 

বর্ণনায় £ হযবত জাবের _ মোসলেম 

৭ | যখন সূর্ধগহণ হইল, রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন ঢারি সিভদাহ-সহ জাঁট 

রাকাত নানাঘ পডিলেন | 
বণনাম £ হযবত ইবনে আববাস । _-মেগণলম 

এর 

৮। নসনুলাহ (দঃ) সূর্ধগহাণেব সমন সকলের সহিত নানান পড়িলেন। 
তিনি দীর্ঘ সুরা পাঠ কবিলেন। তিনি পাচ রাকাত নামাৰ পড়িলেন এবং দুই 

সিভদাহ দিলেন ।দ্িতীর-বার কেরামে তিনি একটি দীর্ঘ সুর! পাঠ করিলেন 

পাচ রক ও দুই সিভদ্হু দিলেন | অতঃপর ভিনি কেবলা-মুখী বছিনা প্রার্থনা 

করিলেন, যতক্ষ পরত থুহণ চলিয়া না গেল । 
বণশনাধং হযখত ওবাই বিন্ কাবান। _--আব দাউদ 

গান-বাজনা 
১। রসূলুঙ্গাহ (দঃ) বলিরাছেন £ গায়িকা বালিকাদিগরকে খরিদ করিও 

না, বিক্রয়ও করিও না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিও না। ভহাদের উপার্জন 

হারাম (অবৈধ )। এই মকল সম্বন্ধে অহী ( এনীবাণী ) অবতীণ হইয়াছে । 
লোকের মধ্যে এমন লোক রহিরাছে, যাহানা অনর্থক কথা ক্রয় করে। 

₹ *্নাঘ £ হযবত জাবু ওমামাহ্। -_তিরমিল্ী 

২। নদলুগ্লাহ (দঃ) ধলিরাছেন £ আল্লাহু এমন কোন নবী প্রেরণ করেন 
নাই যাহাৰ সুমি স্বর ছিল না। ৃ 

বর্ণনা 2 হযরত কাতাদাহ্। _তিরদিজী 

২০-_ 



৩। রসূলুল্লাহ (দঃ). খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটিতেছিলেন, এমন কি 

তাহার উদর (বক্ষদেএ) কদমাভ্ হইয়া গিমাচিল এবং তিনি গাহিতেছিলেন £ 
“আল্লাহর শপখ ! আলাহ্ ব্যতীত আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না, আমরা 
দান করিতাম না এবং আমব' নামায পড়িতাম না। স্তরাং আমাদের প্রতি 

শাস্তি বর্ণ কর, বুদ্ধেব সামনে আমাদের পা দৃঢ় কর। নিশ্চয়ই আমাদের 
বিরুদ্ধে আমাদেব বন্ধুগণ বিড্রোহ করিয়াছে । তাহারা যখন যুদ্ধ চায়, আমরা 
তখন ত'হ। চাহি না। ইহার সঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন আমরা চাই না, আমর! 

৮ই না 1? 
বননায় ঃ হযবত বাবাযা | - বোখারী, মোসলেম 

8 | হযরত আবু বকর মিনার দিনে তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন £ 

দূইটি বালিকা 'দফ' ( একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাইতেছে এবং রসূলুলাহু (দঃ) 
তাহার কাপড় দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন | আৰু বকর তাহাদিগকে 

সাবধান করিয়া দিলে হযন্তত (দঃ) স্বীয় মুখ হইতে কাপড় সরাইমা দিলেন 
এবং বলিলেন £ হে আবু বকর! তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না আজ ঈদের 
দিন। অনা বর্ণনায় £ হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতীর উৎসব আছে এবং 

এইটাই আমাদের উৎসব 
বর্ণনায £ হযবত আযেশা - বোখারী, মোসলেষ 

গোমস্তা বা অন্যের প্রতিনিধি 

নিজ কার্য সম্পাদনের জন্য গোমস্তা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা ইসলাষে 

বৈধ। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি ছাগ ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দিলেন। সে 

দইটি চাগ ক্রয় করিয়া একটি এক দীনার বিক্রয় করিয়া একটি ছাগ ও একটি 

দোয়া করিলেন । ইহার পরে এমন হইল যে, সে যাহাই ক্রয় করিত তাহাতেই 
লাভবান হইত। 

বর্ণনায় £ হযনত €বওয়াহ | --বোখানী, যোসলেম 



গোমস্ত। বা অন্যের প্রতিনাবি ৩০৭ 

২। আমি খযবরে বাইবার জন্য বস্লুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া 

তাহাকে সালাম দিনা বলিলাম £ আমি খযবর বাইবার ইচ্ডা করি । তিনি 

বলিলেন £ যখন তুমি আমাব প্রতিনিধির নিকট যাইবে, তাহার নিকট হইতে 
১৫ ওরাসাক (নাববের মূদ্রা) গ্রহণ করিও | যদিমে তোমার নিকট কোন 

লিদ্ধন দাবী করে, তবে ভোমাব হস্ত ভাহার গলার রাখিবে। 

বর্শনায £ হযসত জংবেব | - আবু দাউদ 

৩। বসূলুল্লাহই (দঃ) কোববানীব ভন্য পশু ক্রয় করিতে একটি দীনার 

দিলেন । সে এক দীনার দিয়া একটি মেষ ক্র করিয়া উহা! দুই দীনার বিক্রয় 
কনিন | অতঃপবৰ এক দীনারে একটি মেষ ক্রয় করিয়া এবং লভ্য দীনারসহ 

রসলুল্লাহ্ব (দ:)-এর নিকটে গেলে তিনি উক্ত দীনারাট দান করিয়া দিলেন এবং 

ভাহান ব্যবসায়েন ববকতের (প্রাচষের) জন্য দোয়া করিলেন । 
বণনা $ হযবত হ।কিন বিন্ হেজাম। __-তিরমিজী, আৰু দাউদ 

গোসল (জুম'আর দিনের) 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিযাছেন 5 বে ব্যক্তি শুক্রবার দিন গোসল করিয়া, 
যতদূর সম্ভব পরিঘকার-পরিচ্ভনু হইরা, উত্তমরূপে তৈল বাবহার করিয়া ঘরের 

সুগন্ধি হইতে ব্যবহার করিয়!, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন পৃথক স্থান না লইয়া 
নিজ অদৃষ্ট অন্যারী যদি নামায পড়ে এবং বখন ইমাম কেরাত পাঠ করে 

তখন নীরব থাকে, তবে এক ভ্রম আ হইতে অন্য জুম আ পধন্ত তাহার বত 

গোনাহ হয, তাহা সকলই মাফ করিব দেওয়া হয়। 
বর্ণনা £ হযনত সালমান । __বোখারী 

২। হযরত (দ:) বলিয়াছেন :যে ব্যক্তি গোসল করিয়। জম'আর মসজিদে 
মাসিবা তাহার জনা নিদিষ্ট করা নামায পড়ে এবং ইমামের খোত্বা শেষ না 

হওয়া পর্যন্ত নীরব খাকে এবং ইযামেৰ সহিত নামায পড়ে, সেই জুম'আ হতে 

অনা জম আ পর্ধন্ত তাহার বত গোনাহ হর, তাহা সকলই ক্ষমা করিয়া দেওয়া 
হয়| 

বণনা £ হযবত আবু 'হানায়বা । - মোসলেম 



৩০৮ হাদীসে রসূল 

৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যে ব্যক্তি জম'আর.দিন গোসল করিয়।? 
স্থন্দব পোশাক পরিয়া এবং সুগন্ধি থাকিলে তাহা ব্যবহার করিরা ভম'আর 

নামাবে আসে এবং লোকভনের ঘাড়ে পদক্ষেপ না করিয়া (ডিলাইয়া না 
যাইবা ) স্ুনিদিষ্ট ভাবে জুম'আর নামায পড়ে এবং ইমামের নামার শেষ 
না করা পর্যন্ত নীরব থাকে, সেই জ্ম'আ হইতে পূর্ববর্তী ভম'আ পব্ত 
তাহার সমস্ত পাপ মাক হইয়৷ যায় । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু সাঈদ । _আব দউদ 

৪ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ষে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে 
এবং গোসল করার । পরাতে জাগে এবং জাগার । পাষ হাঁটি এবং আবোহণ 
করে না এবং বৃখা! কখ। না বলির! ইমামের নিকটে আসে | তাহাব প্রত্যেক 
পদক্ষেপে এক বতৎসনের নাঁমাৰ এবং রোযার পুণ) হয়| 

বর্ণনায় £ হযন্ত আউম্ _তিননিছী 

৫ | রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ভম' আতে বলিয়াছেন 2 হে পমনেত মুসলমানগণ ! 
নিশ্চয়ই ইহা এমন দিন যাহা আল্লাহু ঈদ বানাইয়াছেন। গোসল কর। 
যাহান নিকট স্গন্ধি আছে সে তাহ। ব্যবহার করিলে তাহা অনিষ্ট করিবে 

না। তোমর। মেষস্গ়াক (দাতন) কলিবে। 
বর্ণনায়  হযবত ওবানেদ | _-আবু দাউদ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ মুসলমানিদ্রে জুম'আর ছিন গোসল করা 
একটা কতব্য | তাভাদের প্রত্যেকের স্ত্রীর স্গন্ধি বাবহাব করা কর্তবা | বদি 
(স্্ণদ্ধি) না থাকে তবে পানিউ তাহাদের সুগন্ধি | 

বনাব 2 হযরত বাবানা | .. -স্থিবমিজী 

গোসল 

গোসল অর্ধ £ পানি দ্বারা বৌত করা | শরীয়ত মতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে শরীর 

ধৌত করা | সঙ্গমের পর, শুক্র নিগগমনের পর, খতুমাব শেষ হওয়ার পর এবং 

সন্তান প্রসবের পর স্রাব বন্ধ হইলে গোসল করা ফধৃষ বা অবশা কর্তব্য । 



'গাপল ৩০৯ 

সত লোককে গোসল করান বা অধিকাংশ শরীর মল-মূত্র দ্বারা অপবিত্র হইলে 
গোসল করা ওয়াজেব বা কর্তব্য । জুম আ,ঈদবা এহরাম এবং মুসলমান 
হওয়ার পূর্বে গোষল সুন্নত বা নবীর নীতি। অন্যান্য গোসল মোস্তাহাব, কৰিলে 

পণ্য আছে না করিলে পাপ নাই । আল্লাহ বলেন 2 “ছে বিশ্রাপীণণ ! যখন 

তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক, তখন যদি পথ চলা অবস্থায় না থাক, যতক্ষণ 

না গোসল কৰিযা লও: ততক্ষণ পর্যন্ত মামাবে বাই9 মা |” পানির অভাবে 

বা জন্ুস্থতার তায়াম্মুম করিয়! পবিত্র হইতে হব | 
১। বস্ল্লাহু (দঃ) বনিবাচেন 2 বখন তোমাদের কেহ স্ত্রীলোকের চারি- 

শাখার (দই হাতি ও দই পাষেব) মন্যুখে বনে এবং (মগমে রত হইবা বীধপাতের 
জন্য) সংগ্রাম করে তখন নিশ্চবই গোসল ফরয হর, বদিও কীধ পাত না করে। 

বর্ণ নাষ ৫ হযনতি আব হোলামবা। __-বোখাবী, মোসলেম 

২। তিনি বলিবাচ্েশ £. প্রতিক কেশের তলদেশে অপবিত্রতা আছে। 

স্তরাং কেশ সমূহকে উভমন্দাপে পৌত কর এবং শলীবকে উন্তমন্ধপে পবিষকাব 
বা পবির কর। 

নর্শনায £ হযবত আবু হোনানন। ! - আবু দাউদ. ইননে মাষাহ্ 

৩। বসূলুণাহ-(দ€) বনিবাচেন £ গোসল ফবয নহে পানি (বীধ) ব্যতীত। 
( এই হাদীসটী স্বপ্রাদোষ সন্বন্ধেই প্রযোজ্য ) 

বরশনাব £ ভযনত আবূ সঈদ খুক্কী | _-নাসলেষ 

৪| উন্মে সোলাবেম জিজ্ঞাসা কনিরাচিল £ নিশ্চয়ই আল্লাহই সতা বণনা 

করিতে লড্লা কবেন লা । জ্ীলোকেন উপর কি গোসল ফবয হয়, যদি সে 
স্বপরদোষে পতিত হব ৮ লস্লল্লাহ (৮) বলিদেন 2 হী 1 মদি সে (জাগুত 
হইঘা ) টন সুজ পাঁঘ। উল্বো সালামাহ্ আপন মখ গকিলেন এবং বলিলেন £ 

সত্রীনোকগ কি স্বপদোষে পতিত ভর ৮» ভান বলিলেন £ ভা, কি আশ্চর্য ! 

তাহাঁ ০ হুন কি লালণেঃ অনা বর্ণনাষ 2 পুকষের শুক্র গাঁ 

এবং সাদা, স্রীলোকেব বীৰ পাত্ন্া এব” হলুদ বণ । দূ ,ধক্রেব মধ্যে যৌটর 

বেগ প্রবল হয় বা প্রমে নিত হব, সন্তানের আকৃতি তদ্ধপ হয়। 
বর্ণনায £ হযবভ উম্মে সালামন্হ । -_(বাখাকী, মোসলেম 



৩১০ হাদীসে বস্ল 

৫ | জিজ্ঞাসা করিলাম £ আমার চুলে অনেক বন্ধন আছে। আমি অপবিত্র 

হইহলে গোসলের জন্য কি উহা বন্ধন মুক্ত করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন £ 

না,'তিন বার তোমার মাখায় পানি ঢালিলেই যথেষ্ট । অতঃপর তোমার দেহে 

পানি ঢালিয়া পবিত্র হইবে। 

বণনায় £ হযরত উন্মে সালামাহ্ | _ মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন অপবিত্রতা৷ হইতে গোসল করিতেন । প্রথমে 

দুই হাত কধ্জি পর্যস্ত বৌত করিতেন, অতঃপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু 

করিতেন । তৎপর নিজের অঙ্গুলী সযহ পানিতে ডুবাইয়া উহ্ভা দ্বারা নিজের 

মাথার চুলের গোড়া খিলাল করিতেন এবং দুই তি দ্বাব৷ মাখা তিন অঞ্জলি 
পানি শালিতেন , তৎপর দেহের সবত্র পানি প্রবাহিত করিতেন | অন্য বণনান 5 

পাত্রে হস্তদ্বব প্রবেশ করাইবার পূবে নিজ হস্থদ্ধন ধৌত কবিতিন, অতঃপর 

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালিতেন এবং উহা দ্বাবা পুকমাঙ্গ 
ধৌত কবিরা লইতেন | অতঃপৰ অষু করিতেন! 

বণনায £ হযবত আবযেশ। | _-বোখানী, মোসলেম 

৭| আনসারদের একটি স্্রীলোক হারেবের (খতু গ্াবের পর) গোমল 
সম্পকে ভিঞ্ঞান। কিল, (উহা কি ভাবে করিতে হর )। হযন্নত (দ) তাহাকে 
বলির! পিলেশ 5 কিনাপে উহা কবিতে হর । অতঃপর তিনি বলিলেন £ মেক 

দ্বাব। সুগঞ্চিত একটা কাপড়ের খণ্ড লইযা উহা দ্বারা (হারেষের রক্ত )উভমরূপে 

পরিঘকার করিবে | সে বাশল £ আমি উহ। দ্বারা কিরূপে পরিমকার করিব ? 

তিনি বপিলেণ 2 (নিজের বুদ্ধি খাটাইয়! ) পরিঘকার করিবে । সে পুনঃ বলিল 2 
(আমার এখি.ত আসিল না) কিরূপে উহ। পরিঘকার করিব? তিনি ৰলিদেন: 

আল্লাহ্ন এনীবব, ( ইহাও বুঝিলে ন। ) উহ। দ্বারা পরিঘকার করিবে । হযরত 
আয়েশ। বলেন £ আমি তাছাকে নিজের দিকে টানিয়া লইলাম এৰং (চুপে) 

বলিলাম ৫ রন্তু ক্ষরণের পর উহ। দ্বারা ( লঙ্জ। স্থানের ভিতর দিক ) সুছিয়। 
লইবে। (উহাতে দুর্গ ্ ধদ্র হইৰে)। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা। - বোখারী, মোসলেৰ 



গোসল ৩১১ 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ কোন পুরুষ (জাগ্রত হইয়া 
শুক্রের) তরলত৷ পাইতেছে অথচ স্বপ্ুদোষের কথা তাহার স্বরণ নাই,সে কি 

করিবে ? তিনি বলিলেন £ সে গোসল করিবে! অপরপক্ষে, কোন পুরুষ স্মরণ 
করিতেছে যে, তাহার স্বপ্ুদোষ হইয়াছে অথচ (শুকরের) তরলতা কোথাও 

পাইতেছে না (সেকি করিবে ?) তিনি বলিলেন ১ তাহার প্রতি গোসল ফরয 

নহে। উন্মে সুলাইমা জিজ্ঞাসা! করিল £ যে স্ত্রীলোক সেইরূপ দেখিবে তাহার 

প্রতি কি গোসল ফরয হইবে ? তিনি বলিলেন £ হী, স্ত্রীলোকের পুরুঘদেরই 

ন্যায় । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ! | _তিবমিজী, আব, দাউদ 

৯। রুলুললাহি (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন (পুরুষের) খাতৃনার স্থল (স্ব) 
খাতনার স্থলে প্রবেশ করিবে তখন উভয়ের প্রতি গোসল ফরব হইবে । আমিও 

রসূলুদাহ (দঃ) ইহা কনিরাছি, অতঃপর উভয়ে গোসল করিয়াছি । 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । _ভিবমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১০। রসুনুল্লাহ (দঃ) গোসলের পর অধু করিতেন না। 
বর্ণনায় : হযবত আযেশ। _ভিনমিজী 

১১। রসূুভাহ (দঃ) খত্মী' (এক প্রকার ডরব) যদ্দাৰা তংকালে আববরা 
মাথা ধৌত কবিত ) দ্বাবা স্বীয় মাথা বৌত কিতভন্ এখভ ভানি অপবিত্র । 

ইহাকেই তিনি বথে্ মনে করিতেন এব মাখন পুমত পানি ঢালিতেম না। 
বণনায় £ হষবত আমেশ। | _--আ'ব দাউদ 

১২। রষ্ন্দুলাহ (দঃ) চারিটি কারণে গোসল লাগতে"! অপবিত্রতার জন্য, 

জম'আর দিন, শিক্ষা লওযার কারণে এবং মৃতদেহ গেংসন করানোর কারণে । 
বর্দনাষ ১ হষরত আয়েশ! | - আৰু দাউদ 

১৩। রস্লুল্লাহ (দঃ) এক মুদ ('মুদ' প্রার এক সেরের সমান ) পানি দ্বারা 
অযু করিতেন এবং পাঁচ মুদ পানি দ্বারা গোসল করিতেন । 

বর্ণনায় ; হযরত আনাস । _ বোখারী, মোসলেম 



৩১২ হাদীসে বসল 

১৪ | হযরত আঁমেশা বলিবাছেন £ আমি এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের 
মধ্যবতী স্থানে রক্ষিত এক পাত্র হইতে এক সঙ্গে গোসল করিতাম । তিনি 
তাড়াতাড়ি কনিয়া আমান আগে পানি লইতেন | আমি বলিতাম £ আমার জন্য 

বংখুন, আমাৰ ন্য রাখুন। (তখন তাহাবা উভরেই অপবিত্র থাকিতেন। ) 
বণনাম $ হযরত হোবাজাহ। - বোখাকী, মোসলেম 

১৫ | রসূল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £বে নাক্তি অপবিব্রতার এক চুল পরিমাণ 

স্থান ছাড়িযা দিবে এবং নৌত করিবে না । (ক্রাসতে) উহার রি (আগুনেব) 
এইরূপ বাবস্থা ৰবা হইবে । হববত আলী বলেন £ এই কাবাণেই আষি 

আমার মাখার সহিত শক্রতা করিয়াছি ( এইভাবে তিন বার রি | 
বণনা £ হযবত আবী । _আ!বু দাউদ, আহমদ 

১৬। এক বাক্তি নসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আপিঘা বলিল £ আমি 
অপবিত্রত! হইতে গোসল রী এবং কফছনের নামাব পড়িবাটি, অতঃপর 

ন'4 স্থানে পানি পৌে নাই । তিনি বল্লেন : যদি তখন 

ভুমি উহ্ান উপর তেনাল (ভি হাহ মুছিবা দিতে তোমাৰ পক্ষে যথেষ্ট হইত। 
আলা । ১ আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাযাহ 

১৭। বসূল্ল'হ (দঃ) এন বাক্তিকে উন্মুক্ত মাঠে উলঙ্গ হইরা গোসল 
জরিতে দেখিতোন | অতঃপর তিনি মিষধরে উঠিব! আল্লাহর প্রশংসাবাদ কনিয়া 
বলিলেন £ আল্লাহ বড় লভ্ভাশীল ও বড় পর্দাকাবী | তিনি লদ্ডাশীলতা ও পর্দা 
করাকে ভালবাসেন | সুতরাং যখন ভোমাদের কেহ গৌগল করে সে যেন পর্দ। 

করে। ূ 
বায় £ হযসত ইন,ব। __লাব দাউদ, নেসায়ী 

১৮ | লাল টি পর্দশ ওয়াজ, অপবিব্রতার গোসল ছিল সাত বার এবং 

কাপড় হইছে প্রপান বোবা টিন সাতি বার | মে বাজে রসূল্লাহ (দঃ) বরাবর 
অনুরোধ কালিতি গঁকেন কলে মাষান কবা হর পাঁচ, অপবিভ্রতার গোলল 

করা হয় একলান এবং প্রম্াৰ হইতে কাপড় বৌত কারা হয় এক বার। 
বর্শন্দন £ যত অ.বদাচ বিন্ উব। -_ আবু দাউদ 



চিন্তা কর! 
ইসলাম স্বাধীন চিস্থা-ধারাকে উতসাহিত করিয়া মস্তিহেকের দাসহ, ইক্ছ।র দাসত্ব 

এবং কুষংক্থারের দাসত্বকে ঘুণাভরে প্রতাখ্যান করার শিক্ষাই মানুষকে দিযাছে। 
স্বাধীনভাবে ভ্ঞান-বলে মানুষ কার্ধ ককক ইহাই আল্লাহ্র ইচ্ছা | পৌনভলিকতা, 

মাতপিতু বর্ধ ও পারিবারিক আচান-ব্যবহার দেখিবা দেখিবা মনে এক সাধারণ 

জ্ঞানের স্্টি হয | উহার বিকদ্ধে অন্য কোন আচাব দেখিলেই তাছা। অসহ্য 

বোব ভব | ইহাই মন্তিঘেকের দাসত্ব | মুসলমাশগণ এই স্বাধীন চিন্তান পবিচালনা 
বালিষা মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানেন রশি বিশবুমর ছড়াইনা দিবাটচিল এবং সেই 

ঘভাতাব ভিন্তিমুলেই বউমান সভ্যত। দাঁড়াইয়াছে । মানবের আন্বোয্তির 
পন্ধল একমাত্র জ্ঞন। জন্মগত কুমংক্কারের মোহ জ্ঞান-বলে ভঙ্গ করিতে ন। 
পারিলে উন্তি অসম্ভব । জ্ঞানের উনৃতিই ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি, 
এবং জ্ঞানের অবনতিই ব্যক্তিগত ও ভাতিগত অবনতির একমাত্র কাবণ | সেই 
জ্ঞানের প্রধান উপকরণ স্বাধীন টিন্তা | স্বাধীন চিন্তা নাখাকিলে কো।ন জাতি 

স্বাধীন হইতে পানে না। স্বাপীন চিন্তা বে জ্ঞান জনে, তাহা অতান্থ দূঢ় হন । 
কুরআনে অল্লিহি ঘোষণা করেন £ ''ভোমবি প্রভুব কটি সম্থন্ধে ভুমি কি চিন্তা 
কন শাই, ভিনি কিরূপে ঢাবাকে বিস্তত কবেন | 'ভিনিউ নমিনকে প্রশস্ত 

কবিযাভেন এবং উহাতে পাছাড়-পর্বত ও শদী সহ স্তষ্টি করিযাছেন এবং উহ্থাতে 
প্রতোক প্রকাব ফলেব জোড়া-জোড়া ক্দা্ট করিয়াছেন | ভিনি দিনকে রাত্রি 
দিনা ঢাকযা দেন। নিশ্চরই এই সক্নপ মধে। চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
[শ্দধন বহিয়াছে।? 

১। বেলাল ফভরের নামাযের কতন্য ডাকিতে আসিবা জিজ্ঞাসা কবিল £ 
আপনার পূর্বাপর যাবতীয় পোনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে | জাপনি কাদিতেছেন 

কেন? তিথি নলিলেন £ হে বেলাল! তোষাব জনা আক্ষেপ !কাদিতত আমাকে 

কিসে বাধা দিবে 2 মহান আঁলাহ রাত্রে এই আফাত অবতীণ কবিনাছেন £ 

“আকাশ সমভ ও পুখিবীর ক্টি এবং রাব্র ও দিনের পরিবতীনেন মধ্যে 
জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রছিরাছে | বে ইহ। পাঠ কবিন। ডিন্তা কলে না 
ভাহার জন্য দঃখ। 

বন্য £ হযবত আত] । --ইবানে হাব্বান 



৩১৪ হাদীসে রস্ল 

২। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এক ঘণ্টা চিন্তা করা এক বৎসর ইবাদতের 
চাইতে উত্তম । 

বণনাষ ; হযরত আব, হোবায়রা। _ ইবনে হাক্বান। 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহর ত্তষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কন । আল্লাহ্র 
সম্বন্ধে চিন্তা করিও না, কেন-না তোমর। তাহার ক্ষমতা ধারণা করিতে অক্ষম | 

বণনায £ হযরত ইৰনে আব্বাস! - আবু লঈম 

চুরি 
ইসলামে চুরির জন্য নিবারিত শাস্তি বহিয়াছে | কুরআন ঘোষণ! করিয়াছে 
“নর ও নারী চোরের হাত কাটিয়া ফেল। যাহা তাহার! করিয়াছে তাহারই' 

শাস্তি, আল্লাহর নিকট হইতে আদর্শ শাস্তি এবং আল্লাহ্ শক্তিশালী, জানী ৷ 

কিন্ত তাহার অপরাধের পবসে যদি তওবা করে এবং শুদ্ধ হয়, আল্লাহ্ তাহার 
প্রতি ক্ষমশীল, নিশ্চযই আল্লাহ্ ক'মাশীল, পরম দয়ালু |” প্রথম চুরিতে 
এক হাত, দ্বিতীর চুরিতে অপর হাত কাটি, ভূতীর চুরিতে এক পা, চতুর্থ 
চরিতে অপর পা কাটার বিবান। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিমাছেন £ এক দীনানেব এক-চতুখাংশ বা তদর্বেন 
জন্য ব্যতীত চেরের হাত কটি নাই । 

২1 'একাজন চোরকে বসুস্লাহ (দ:)-এর নিকট আনা হইনে তিন তাহার 

হাতি কাটিলেন। তাহারা বালল £ আমরা ভাবি নাই, তাহাকে এই শাস্তি দিবেন । 

তিনি বলিলেন £ কাতিমাও যদি চুরি কবি নিশ্চয় আমি তাহার হাতি কাটিতাম ? 
নর্ণ নার £ হযব্ত আয়েশা । _বোখাবী, যোসলেম, নেসাফী 

২ 1৭] 

১1 তিন দেরহাঁন মুল্যের একটি ঢালের জন্য নসুলুলিহি (দ+) এক চোনের 
হাত কাটিরাছিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইৰনে উমর -_ বোখাবী, মোসলে 

8 | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ডিম চুরি করে, আল্লাহ তাহাকে 
অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহার হাতি কাটা যাইবে এবং ষে রশি ( দড়ি) 
চুরি করে, তাহার উপরেও আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাহার হাত কাটা যাইবে ৷ 
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৫| রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মরিরমের পত্র ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে 

চুরি করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ তুমি কি চুরি 
করিয়াছ ? সে বলিল £ যিনি ব্যতীত আর কেহ উপাসা নাই তীহার শপথ! 
কখনই না| ঈসা (আঃ) বলিলেন আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং আমি 
মিথা বলিয়াছি। 

বর্ণনাষ £ হযরত আবু হোরায়র] | -_ বোখারী, মোসলেষ্ণ 

৬। রমূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পাক। ফল এবং খেজর চুরির জন্য 
হাতি কাটা নাই । 

বণনায় £ হযবত রাফে বিন্ খাদিজ। _-তিরমিজী” 

৭। রসুলুলাহ (দ:)-কে ঝুলন্ত ফলের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 

বলিলেন : ইহা! বেড়ার সাহাব্যে সুরক্ষিত করা হইলে এবং উহ্বার মূল্য একটি 
ঢালেব সমান হইলে, উহার চুরিতে হাত ক'টা যাইবে । 

বণনায় ১ হযরত আমন বিন্ শোয়াষেব । _-যেশ্কাত 

৮1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা নাই । যে 
ব্যাপব ভাবে লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয । 

৯। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসঘাতক, লুণ্ঠনকা'রী এবং জশান্ছি 

্যঠিকারীর হাতি কাটা নাই । 

১০। রসূলুলাহ (দ:)-এর নিকট একটি চোরকে আনা হইলে তিনি 
বলিলেন £ তাহার হত কাটিয়া ফেল । তাহার হাতি কাটা হইল । দ্বিতীয় বু 
তাহাকে আনা হইলে তিনি বলিলে ন : তাহার দ্বি'তীয় হাত কাট এবং তাহাকাটা 

হইল । তৃতীয় ববি তাছাকে আনা হইলে তিনি বলিলেন £ তাহার পা কাট এস 
তাহা কাটা হইল । চতুখ বার তাহাকে আনা হইলে ভিনি বলিলেন £ ভাহান 

অন্য পা কাটিয়া ফেল এবং তাহা কাটা হইল । পঞ্চম বাবে ভাহাকে ভন: 

হইলে তিনি বলিলেন : তাহাকে হত্যা কর। অতপর আমরা তাহাকে হত্যা; 

করিলাম । 
বণলায় £ হযরত জাবের । -আব্ দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী 
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১১। একজন চোরকে রসূলুলাহ (দঃ)-এর নিকটে আনা হইলে তাহার 
নির্দেশে হাত কাটিয়। তাভাৰ গলার ঝুলাইয়া রাখা হইল 

বণনাম £ হযনত ফোজালা। বিন্ ওবাযেদ। রী _তিবনিজী 

১২। একজন সিঁবেল চোবকে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকটে নানা হইলে 
সে চুরি স্বীকার করিল । ভিনি ক্ষিজ্ঞাসা করিলেন £ তুমি কি (যাল ) চুরি 

কবিয়াছি? সে বলিল £ হাঁ । এইভাবে দই কি তিনবার জিঙ্রাসা করা হইলে 

প্রত্যেকবারেই সে স্বীকার কবিন। অতঃপর আবার আনা হইলে, তিনি 

বলিলেন £ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চা এবং তওবা কর। অত:পৰ বসূলুললাহ্ (দঃ) 
তিনবাৰ বলিলেন £ হে আল্লাহ্ ! তাহাব তওবা কবুল কর। 

বণশনাযঃ হযনত আবু, উমাইসাছু। _ আৰু দাউদ 

ছবি 
রসূলুল্লাহ (দঃ) পৌন্তলিকতা ও জড় পুজার মুনোৎপাটন করিবার জন্যই প্রেরিত 
হইরাছিলেন । পূর্বেও আমেক নবী এই পৌন্তলিকতা ও জড় পুজা ধ্বংসের 

জনা আসিয়াছিলেন | বিন্ তাভাদের অন্বতীগণ তাহাদের অস্তধানে পৌত্তলিক 

হইঘা পড্রিনাচিল। তিনি দেখিলেন, বদি জীবন্থ প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ না কবিয়া 

বান, তবে এই সকল চবি বিশেষতঃ রসূলুলাহ (দঃ) ও অন্যশ্যি নবীদের ছবি 

প্রত্যেক গৃছে ও মস্ছিদে স্কান পাইবে । এই জন্যই তিনি জীবেব ছবি 
আঁকা ও উহা লটকাইবা বাখা হাবাম করিযাছেন | অন্যখাব, অসাবধানতা 
বশত: পৌভনিকতাঁব ভাব মানেন মাব্যে ও মাজে প্রবেশ করিত এবং 

পৌন্বলিকতাব ভিন্তি মুতন করিয়া স্থাপিত হইত 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) প্রতি গুহেন চবি ভাঙ্গির। ফেলার জন্য আদেশ 
দিবাদ্রিলেন | 

নর্ণনাষ £ হযরত আবেশ | _--বোখাবী 

২। আমি একটি ছবি ঙ্ষিত বালিশ ক্রর করিয়াছিলাম। যখন রসূলুল্লাহ্ 
(দঃ) উহা দেখিলেন তিনি দরছায় দাঁড়াইলেন কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিলেন না। 

তাহার চেহানার ঘণার লক্ষণ দেখা গেল । আমি বলিলাম £হ আমি যে গোনাহ 
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করিয়াছি উহার জন্য আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! 
করিতেছি | তিনি বলিলেন £ এই চিত্রান্কিত বালিশ কেন £ আমি বলিলাম £ 

ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিয়াছি । তিনি বলিলেন £ এই ছবিন প্রস্ততকারীগণ 

বিচারের দিন শাস্তি পাইবে এবং তাহাদিগকে বল হইবে 2 বিল প্রস্থত করিয়াছ 

উহাতে প্রাণ দাও । তিনি আরও বলিয়াছেন £ বে ধরে ছুবি খাকে, সেই ঘনে 

ফিলেশৃত! প্রবেশ করে না| 
বখনান £ চলত আমেশা | - বাখানী, খেসলেম 

টি 

৩। একটি জানালা প্রস্থৃত করিনা উহাতে ঢবি অস্কিত পরদা লীকান 

হইয়াতিল। রমূলুল্লাহ (দঃ) উহাকে কনেক খণ্ড করিয়া গদি প্রস্থত করিয়া 

বষিবার ভা ঘনে রাখিলেন। 

ব€নাব 2 হযনত আযেশা | _ বোখাবী, মোসলেছ্, 

৪1 রসূলুল্লাহ (দঃ) যুদ্ধে গিবাডিলেন | আলি একখানা কাপড় দরজার 
লানকাইরা দিলাম | তিনি ফিবিনা আসিরা দেখিলেন এব” উহা খণ্ডবিখ গু 

করিযা ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন ; পাখর এবং মাটিকে সুসজ্জিত করার 

জনা আল্লাহ আমাদিগকে আদেশ দেন নাই । 

বর্শনার £ হযলঙ আযেশা | __ বোখারী, মোগলেন্! 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ বিচারের দিন এ সকল লোক সর্বাপেক্ষা 

অধিক তিরক্ষারের পাত্র "হইবে যাহারা অলাহর কট্টর অগুকরণে জী ব-জ্ত 

প্রস্তুত করে। 

বর্ণনায় : হযরত আরেশা। _ বোখারী, মোসলেক 

স্মিত রে ্ রঃ 
৬। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর পীড়িতাবস্থার উন্মে সালমাহ এবং উন্মে হাবিবাহ্ 

হাবপদী দেশের ছবির কখা উদ্লেখ করিলে তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন 2 
তাহারা এর লোক যাহারা কোন ধামিক লোকের মৃত্যু হইলে কৰরের উপর 
উপাসনাগার প্রস্তুত করে এবং উহ্বাতে ছবি অঙ্কন করে। উহারাই আল্লাহ্র 

শ্যা্টির মধ্যে নিকৃই | 

বর্ণনা 2 হযরত আয়েশ | __বোখাবী, গোসলে 
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৭| একদিন রসূলুল্লাহ (দঃ) নিদ্রা হইতে উঠিয়া দ:খের সহিত বলিলেন £ 

'জিব্রাঈল গতবাত্রে আমাৰ সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ওবাদ| করিয়াটিল, কিন্ধ 
সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই । সতর্ক হও! আল্লাহর শপথ, সে ওয়াদা- 
ভচ্গ করে মা | অতঃপর তাবুর মবো একটি ককৃরের বাচচা চিল উহা তাড়াইমা 
দিয়া পানি দ্বার! এ স্থাশটি ধুইয়া ফেলিলেন | সন্ধা হইলে জিব্র্গিল তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিলে তিনি বলিলেন £ গতরাত্রে আমাৰ সঙ্গে মাক্ষাৎ করার ওয়াদা 

চিল । জিবাঈির বলিল £ হাঁ, কিন্য ঘে ঘরে কৃকর বা! ছবি খাকে সেই ঘরে 

মরা প্রবেশ করি না| বগুলুল্লাহ (দঃ) প্রাতে উদ্ভির। কৃকৃ্ হত্যার আদেশ 

লেন। এমনকি ক্ষদ্র উদ্যানের কক্রগুলিও হত্যার আল্দশ দিলেন, বিন্ধ 

পু ও 

রর, দা) 

সহ উদ্যানের ককবগু'ল হত্যার আদেশ 1দলেন না । 

বশনায 2 হযলত ইবনে আববাস । _মোগলেষ 

৮। রসূললাহ (দ£) বলিধাছেন £ প্রত ক ছবি প্রশ্থতকারী দোষখে যাইবে । 
প্রতোক চবির জন্য একটি দেহ স্ষ্টি হইবে এবং সেই দেহে প্রাণ দেওর। হইবে। 

উহা] তাভাকে দোবখে শান্তি দিতে থাকিবে | হবরত ইবনে আব্বাস বলেন £ 

মদি ছবি আঁকিতেই হন, তবে বৃক্ষাদি অথবা! বাহাব প্রাণ ন। থাকে তাহ। 
আঅকিতে পার । ৃঁ 

বশনাবঃ হযবত ইবনে আব্বাগ। - বোখারী, মোসলেম 

৯। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ জিঝাহ্ীল আমার নিকট আসিয়া বলিল : 
আমি গতরাত্রে আপনার নিকট আাসিয়াছিলাম, কিন্ত ঘরে প্রবেশ করিতে পারি 

নাই, কেন-না দেওয়ালে বি ছিল, ঘরে চবি অস্কিত পরদ। চিল এবং ককর ছিলি। 
সুতরাং ঘরে চবি থাকিলে উচ্হার মাথা কাটিয়া ফেলুন । উহাকে কাটিয়া বৃক্ষের 

আকার করুন, আর পরদাটিকে করেক টুকরা করিরা দুইটি বালিশ প্রস্থত কুন। 

কৃকুরটিকে বাহির করিয়! দিশ। তিনি তাহাই করিলেন । | 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবু হোবায়ন! | --তিবমিজী, আবু দাউদ 

জন্ম-নিয়নত্রণ 
কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে আজল প্রথায় জনা-নিয়ন্রণ করার বিধান 

আছে। সঙ্গমকালে শুক্র নির্গত হইবার উপক্রম হইলে উহ স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষেপ 



জন্-নিয়ন্ত্রণ ৩১৯ 

না কবিয়৷ বাহিরে নিক্ষে প করাকে আজল বঙ্গে | আজলের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সমর্থন 

এ সম্মতি প্ররেজন আছে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বাধীন স্ীলোকের সছিত তাহার বিন। অনুষতিতে 

আছপ করিতে নিষেব কাসরাছেন | 
বর্ণনাষ £ হযবত উমব | ইবনে মাযাহ্ 

| রপ্লুলাহ (দঃ)-কে আদল সপ্ধন্ধে জিজ্ঞাসা কব হইলে তিনি বলিলেন £ 
প্রত্যেক শুক্রতেই সন্তান হব না । খন আল্লাহ কোন কিছু স্থষ্টি কবিতে ইচ্ছা। 

ল্লেন, কোন কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে না] 
বশনাষ ২ হযবত আবু মঈদ খুদ্বী। - মোগলেন 

51 আমরা বনু মুস্তালিকেব যুদ্ধের সমর রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সহিত আসিলাম 
এবং আরবীর তকশীগণকে বন্দী করিয়া আনিলাম | আমাদের স্বী সহবাসের 

বডই আগৃহ হইল এবং বিদেশে অবস্থান আমাদেব নিকট খুবই কইকর বোঁধ 
হইতে লাগিল | আমর। আজল করিতে ভাল বাসিতাম এবং আজল করিবার 
ইচ্ডা হইন। বসূলুল্লাহ (দঃ)-কে আমর। বলিলাম £ আমরা আজল করিতেছি । 

সানি বলিলেন £ তে'মবা যদি ইহা না কর, তাহাতে কোন দোষ নাই | কিরামত 

“এরন্থ বাহা কষ্টি হইবার তাহ পৃবেই হইয়াছে । 
বর্শনাম £ হববত আবু সঈদ খুদ্বী। _ মোসলেম 

॥| আমরা আজল করিতাম | সেই যুগে কৃবআন অবতীণ হইতেছিল | 

'ন্সনা বর্ণনায় £ এই সংবাদ রসূলুলাহ (দঃ)-এব নিকট পৌছিলে তিনি 
আমাদিগকে নিষেধ করেন নাই । 
লশনায 2 হযবত জাবেন। --বোখাবী, মোসলেষ 

৫। একবাক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমার একটি 

-উন্ুণী দাসী আছে, আমি তাহার সহিত সহবাস কবিতেছি কিন্ত আমি পছন্দ করি 

না বা চাই না যে, তাহার গর হয়| তিনি বলিলেন £ ইচ্ছা হইলে তাহার সহিত 

আজল কর। বাহ তাহার তকদীরে (ভাগ্যে) আছে, তাহা হইবেই । কিছুক্ষণ 
পরে লোকটি আসিরা বলিল : তাহাৰ গভ হইয়াছে । তিনি বলিলেন: আমি 



৩২০ হাদীসে রসূল 

তোমাকে বলিয়াছি যে, শীঘুই যাহা তাহার ভাগ্যে আছে, তাহ। তাহার নিকটে 
আসিবে । রর 

বণনায £ হযরত জাবের। -_ পোখালী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি তোমাকে গাইলাহ' (সন্তানকে 

দুগ্ধ দানকালীন অবস্থার সঙ্গমকে গাইলাহ্ বলে) নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিষা- 

ছিলাম | অতঃপন্ন আমি রোম ও পারসোর দিকে লক্ষ্য করিলাম । তাহার। 

এ করিত | ইহাতে তাহাদের সন্থানগণের কোন অনিষ্ঠ হইত না | 

ত:পর তাহাকে আজল সম্বন্ধে জিড্ঞানা কবা হইলে তিনি বলিলেন £ তভি! 

সম্তানগণকে জীবন্ত প্রোখিত কবা এবং তাহার এই আবাঁত £ “যখন খ সক 

সম্ভতানগণকে জিল্ঞাসা করা হইবে,কি পাপের জন্য তাহাদিগকে নিহত 

হইয়াছিল 2 
বর্ণনা £ হযবত খোদামাহ। _ মেশুকাড 

৭। একবাভ্তিবলিল £ আমি' আমার স্রীল সহিড অদ্িল কপি । পসূলুললাহ 

(দঃ) ভিজ্রাসা করিলেন £ ভুলি তাহা কর বেন ? সে বদল £ আমি তরাতার 
সন্তানের ভর কবি | তিনি বলিলেন £ বছি ইহু। তাহাকে অনিষ্ট করে, তাহা 
হইলে ইহ! রোম ৪ পাবস্যবাপীদিগাকে অনি করিবে। 

বর্নাম £ হযনত সাঘাদ বিন 'ওমাক্কাস। _মোসলেহ' 

৮। রসূলুল্লাহি (দঃ) বলিরাচ্েন 2 তোমরা গোপনে তোমাদেন মস্তানগণকে 

হত্য। করিও না এবং গাইলাহ সহবাস অশ্বানোহীকে কঃ দেয় এবং তাহাকে 

ঘোড়া হইতে নিশে নিক্ষেপ কবে। 
বণনাঘ ও হযরত আসমাবা নিনতে এবিদ। _ আবু দাউদ 

জবর দখল 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছ্েন £ নে অন্যাফভাবে কোন ভরমিৰ অংশ দখল 

করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সপ্রস্তর জমির নীচে লইরা যাঁওনা হইবে । 
বগন!র £ হযনত সালেন। - বোখাব? 



জবর-দখল ৩২১ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ অনুমতি ব্যতীত একজনের প্রাণীর 
দুপ্ধ অন্যজনে দোহন করিতে পারিবে না । তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি 
ইচ্ছা করে যে, তাহার দুপ্ধ-পাত্র ছিনাইয়া লওয়া হউক, উহা৷ ভাঙ্গিয়া ফেলা 
হউক এবং উহার মধ্যে যাহা আছে তাহ! নষ্ট করা হউক ? নিশ্চয়ই চতুষ্পদ 
প্রণীর ওলানই তাহার খাদ্যের ভাণ্ডার । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর । - মোসলেম 
্ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) লুণ্ঠন এবং অজহানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ এমিদ। -_ বোখারী 

8৪ রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সতর্ক হও! অত্যাচার করিও না | সতর্ক 
হও ! মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন মাল হালাল নহে । 

বর্ণনায় : হযরত আবু হোবায়রা । -_বাইহাকী 

জবেহ, 

জবেহ্ করার প্রথমে ““বিস্মিল্লাহে আল্লাহু আকবর” ( আল্লাহর নামে আরন্ত 

করিতেছি, আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ ) বলা নিময়। ইহা না বলিলে সেই মাংস অবৈধ 

বা নিষিদ্ধ হইয়! যায় । জবেহ করার সময় প্রাণীকে অহেতুক কষ্ট দেওয়। 
অন্যায় । 

১। আমি বলিলাম £ আগামী কল্য আমরা শক্রর সন্মুখীন হইব, 
আমাদের নিকট কোনও ছুরি নাই | আমর। কি কঞ্চি দ্বারা জবেহ করিব ? তিনি 
বলিলেন * যাহাতে রক্তপাত হয় এবং আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, তাহা খাও, 

কিন্ত দাত ও নখ খাইও না । দন্ত, ইহা একটি হাড় : নখ, ইহা হাবসীদের 

ছুরি । অতঃপর যুদ্ধের ফলে উট এবং ভেড়া আমাদের হাতে আসিল | একটি 

উট পলাইয়া যাইতেছিল | একজন উহার প্রতি একটি তীব নিক্ষেপ করির। 
উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ হিংস্র পশুর ন্যায় 
এই উটেরও বন্য জন্তর স্বতাব আছে। যখন ইহার কোনও কিছু তোমাদিগকে 
পরাজিত করে, তখন এইরূপ করিও | 

বর্ণনায় £ হযরত রাকে বিন খাদিজ | নত -বোখারী 

ই 



৩২০ হাদীসে রসূল 

তোমাকে বলিয়াছি বে, শীঘই যাহা তাহার ভাগ্যে আছে, তাহ! তাহার নিকটে 
আসিবে । & 

বর্ণনায় : হযরত জাবের । _বোখাবী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 আমি তোনাকে 'গাইলাহ্' (সন্তানকে 

দু'দ্ধ দানকালীন অবস্থায় সঙ্গমকে গাইলাহ্ বলে) নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিরা- 

ছিলাম | অত:পর আমি রোম ও পারস্যের দিকে লক্ষ্য করিলাম । তাহার 

গাইলাহ করিত | ইহাতে তাহাদের সন্তানগণের কোন অনিষ্ট হইত না । 

অতঃপর তাহাকে আজন সম্বন্ধে জিশ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন 2 তাহ! 

সম্তানগণকে জীবন্ত প্রোখিত করা এবং তাহার এই আবাঁত 2 “বখন এ সকল 

সম্তানগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,কি পাপের জন্য তাহাদিগকে নিহত কর! 

হইয়াছিল ? 
: বর্ণবাব ই হযরত খোদালাহ্। _ মেশকাত 

৭| একব্যক্তিবলিল ; আমি' আমরি স্বার সহিত আকুল কগি। রসূলুল্লাহ 

(দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুঁনি তাহা কর কেশ? সে বলিল £ আমি তাহার 

সন্তানের ভর করি। তিনি বলিলেন £ বদি ইহা। তাহাকে অনিষ্ট করে, তাহা 

হইলে ইহা রোম ও পারস্যবাসীদিগরে অনি কবিবে। 
বর্ণনাব £ হযরত সাযাদ বিন ওয়াককাল | _ মোৌপালেফ 

৮1 রসূনুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা গোপনে ভোমাদের অন্তালগণকে' 
হুত্যা করিও না এবং গাইলাহ সহবাস অশ্বারোহীকে ক দের এবং তাছাকে 
ঘোড়া হইতে নিশ্ে নিক্ষেপ করে] 

বর্ণনায় £ হযরত আসমায়। বিনতে এযিদ। _ আবু দাউদ- 

জবর দখল 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ বে অন্যারভাবে কোন জম্ব অংশ দখল 

করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সপ্তশ্তর জমির লীচে লইরা বাওয়া হুইবে। 
বণনায় 2 হযরত সালেন। - বোখারী 



জবর-দখল ৩২১ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ অনুমতি ব্যতীত একজনের প্রাণীর 
দুগ্ধ অন্যজনে দোহন করিতে পারিবে না । তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি 
ইচ্ছা করে যে, তাহার দুগ্ধ-পাত্র ছিনাইয়া৷ লওয়া হউক, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা 

হউক এবং উহার মধ্যে যাহা আছে তাহা৷ নষ্ট করা হউক ? নিশ্চয়ই চতুষ্পদ 
প্রণীর ওলানই তাহার খাদ্যের ভাগ্র । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | - মোসলেম 

নন 
৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) লুণ্ঠন এবং অঙ্গহানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

বর্ণনায় 3 হযরত আবদূল্লাহ্ বিনু এমিদ। -_বোখারী 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : সতর্ক হও! অত্যাচার করিও না । সতর্ক 
হও! মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন মাল হালাল নহে । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । --বাইহাকী 

জবেহ 

জবেহ্ করার প্রথমে “বিস্মিল্লাহে আল্লাহু আকবর” ( আল্লাহর নামে আরন্ত 
করিতেছি, আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ ) বল নিময় | ইহা] না৷ বলিলে সেই মাংস অবৈধ 

বা নিষিদ্ধ হইয়া! যায়। জবেহ করার সময় প্রাণীকে অহেতুক কষ্ট দেওয়৷ 
অন্যায় । 

১। আমি বলিলাম £ আগামী কল্য আমরা শক্রর সম্মুখীন হইব, 
আমাদের নিকট কোনও ছুরি নাই | আমর। কি কঞ্চি দ্বারা জবেহ করিব? তিনি 
বলিলেন « যাহাতে রক্তপাত হয় এবং আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, তাহা খাও, 
কিন্ত দাত ও নখ খাইও না । দন্ত, ইহা] একটি হাড়; নখ, ইহ] হাবসীদের 

ছুরি । অতঃপর যুদ্ধের ফলে উট এবং ভেড়া আমাদের হাতে আসিল | একটি 
উট পলাইয়া যাইতেছিল | একজন উহার প্রতি 'একটি তীর নিক্ষেপ করিয়। 

উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ হিংস্র পশুর ন্যায় 
এই উটেরও বন্য জন্তর স্বভাব আছে। যখন ইহার কোনও কিছু তোমাদিগকে 
রর করে, তখন এইরূপ করিও । 

বর্ণনায় £ হযরত রাকে বিন্ খাদিজ। বোখারী 

২১ 
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২। আমার এক পাল মেষ সালয়া নামক স্থানে চরাইত | আমাদের 
একটি বালিক। পালের একটি মেষকে মৃতপ্রায় দেখিল। সে একখও পাথর 

দ্বার উহাকে জবেহ্ করিল। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
উহা! ভক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত কা-আব বিন্ মালেক । --বোখারী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ প্রত্যেক দ্রব্যে দয়া অস্কিত 
করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যখন হত্যা কর, সহজভাবে হত্যা কর এবং 

যখন জবেহ. কর, সহজভাবে জবেহ, কর । টনি ররর রন 
করিয়া লয় এবং জবেহ্র প্রাণীকে সাস্বানা দেয়। 

বর্ণনায় হযরত সাদ্দাদ বিন্ আউস। - মোসলেম 

৪ |*রসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রাণী সমূহকে হত্যার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় £ রসূলুল্লাহ (দ:) এ ব্যক্তিকে 
অভিসম্পাত করিয়াছেন, যে স্ফৃতির জন্য কোনও প্রাণী গ্রহণ করে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | -বোখাবী, মোসলেষ 

৫ে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : যে শিকার পায়, কিন্তু তাহার নিকট 

ছুরি না থাকে, সেকি পাথর ব! লাঠির একাংশ দ্বারা জবেহ করিতে পারে ? 
তিনি বলিলেন £ যে দ্রব্যের দ্বারাই হউক রক্ত প্রবাহিত কর এবং আল্লাহর 
শাম লও । অন্য বর্ণনায় ঃ তিনি বলিয়াছেন £ যখন তোমরা (শিকারের জন্য) 
ককর প্রেরণ কর আল্লাহ্র নাম লইও | ইহা যদি তোমার জন্য কিছু নিয়া 
আসে এবং উহা জীবিত পাও, তবে জবেহ কর এবং যদি মৃত দেখ এবং 

উহার কতকাংশ কৃকৃর না খাইয়া থাকে, তবে উহা খাও। যদি ( কৃকুর কত- 
কাংশ ) খাইয়া থাকে তবে উহা খাইও না, কেন-না কুকুর উহা নিজের জন্যই 
ধরিয়াছে। যদি তোমার কুকুরের সহিত অন্য ককৃর ইহা মরিরা থাকে, 
উহা খাইও না,কেন-না তুমি জান না কোন্টি ইহাকে মারিরাছে। যখন তীর 

নিক্ষেপ কর, আল্লাহর নাম লইও | যদি একদিন পধন্ত ইহা না পাওয়া যায় 

এবং তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত শিকারের অন্য কিছু না দেখ, ইচ্ছা করিলে 

খাঁও। যদি উহা! পানিতে নিমজ্জিত দেখ, ইহা খাইও না। অন্য বর্ণনায় £ 
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তিনি বলিয়াছেন £ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর বা বাজ (পাখী ) আল্লাহ্র 
নাম লইয়া পাঠাও, উহারা তোমার নিকট যাহা নিয়া আসে তাহা খাও। 

জিজ্ঞাসা করিলাম £ যদি মারিয়া ফেলে? তিনি বলিলেন £ যখন মারিয়া ফেলে 
এবং তাহারা কিছু না খায়, তাহা তোমার নিকট আনা সদৃশ । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আদিবিন্ হাতেম | বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, নেসায়ী 

৬। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ গ্রীবাদেশ বা শ্বাসনালী 

ব্যতীত কি জবেহ করা যায় না? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ যদি উহার উরুতে 
তীর নিক্ষেপ কর, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবুল ওয়াশার]। __তিরমিজী, আবু দাউদ 

৭ | আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম £$ আমরা উট হত্যা করি এবং গরু ও 

মেষ জবেহ্ করি | (কোনও কোনও সময়) উহাদের গর্ভে বাচচা দেখি। 
উহা কিফেলিয়! দিব, না খাইব? হযরত (দঃ) বলিলেন : ইচ্ছা হইলে 
খাও, কেন-ন৷ উহার মাতাকে হত্যা করিলে উহাকেই হত্যা কর! হয়| 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ সঈদ্র খদ্রী। _ আবু দাউদ, ইবনে মাষাহ্ 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি চড়ই পাখী বা উহার 
বড় কোন পাখীকে উহার হক ব্যতীত অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহ্ 
উহার হত্যার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রশ করা হইল : ইহার 

হক কি? তিনি বলিলেন £ ইহাকে জবেহ্ করা এবং ভক্ষণ করা । মাথা 
কাটিয়া" ইহাকে ফেলিয়া দেওয়া নহে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবদল্লাহ্ বিন্ আমর । __নেগায়ী 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যখন তোমার তীর দ্বারা ( শিকার ) 

বিদ্ধ কর অত:পর উহা পাওয়া না যায়, কিন্ত (পরে) তৃমি উহা ধরিতি 
পার, না পচ] পৰন্ত উহা ভক্ষণ কর | অন্য বণনায় £ তিনদিন পরে যে 
শিকার পাওয়া গিয়াছে, উহা! না পচা পধস্ত ভক্ষণ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু সায়ালাবা ! _ মোসলেম 

১০। হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করা হইল রসূলুল্লাহ (দঃ) কি 
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আপনাকে বিশেষ কিছু দিয়াছেন? তিনি বলিলেন £ আমার এই তরবারির 
কোষে যাহা আছে তাহা ব্যতীত তিনি সর্বসাধারণকে যাহা দেন নাই তাহা 

আমাকে বিশেষ ভাবে দেন নাই । তারপর তিনি এক লেখা বাহির করিলেন 

উহাতে (লেখা ছিল ) আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, যে 

আল্লাহ্র নাম না লইয়া জবেহ্ করে এবং এ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিয়াছেন, 
যেজমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে। অন্য বর্ণনায় : যে জমির সীমানা পরিবর্তন 
করে এবং আল্লাহ্ এ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, বেদাতী ( নবীর 

নীতির বাহিরে কার্ষকারী )-কে আশয় দেয়। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু তোফায়েল । - মোসলেম 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ এখানে বু লোক 

আছে যাহারা মতন মুসলমান হইয়াছে । তাহারা আমাদের নিকট মাংস নিয়া 

আসে কিন্ত (জবেহ্ কালে) আল্লাহর নাম লইয়াছে কি-না তাহ! জানি না | 

তিনি বলিলেন £ তোমরা আল্লাহর নাম লইয়া খাও। 
বর্ণনা £ হযরত আযেশ]। -_ বোখারী 

জনায। 

মৃত পুরুষ বাস্ত্রী সকলের জন্যই জানাযার নামায পড়া অত্যাবশ্যক | যে 

শিশ জন্মগ্রহণ করার পর-মুহূতে মারা যায় তাহারও জানাযার নামায পড়িতে 
হর । ইহাতে অংশ গ্রহণ কর ফরৃষে কেফায়া (যে কাজ সকলের পক্ষে এক 

জনে করিলে উছা৷ আদায় হুইয়া যায়, কিন্ত কেহ-না করিলে সকলে গোনাহগার 

হয়, তাহাকে ফরৃযে কেফায়া বলে )। 
১। রসূলুল্লাহ ( দঃ ) বলিয়াছেন £ যে মুসলমান বিশ্বাসের সহিত এবং 

পুরস্কারের আশায় মুসলমানের শবের (লাশের ) অনুসরণ করে এবং জানাযার 
নামায পর্ষস্ত সঙ্গে থাকিযা দাফনকার্ধ সম্পন্ন করে, সে দুই কিরাত 

(আরবীয় মুদ্রা দীনারের এক ষষ্ঠাংশ ) পুণ্য লইয়া ফিরিয়া আসে । প্রত্যেকটি 
দিরাত ওহুদ পবত সমান। আর যে জানাযার নামায পড়িয়া দাফনের 
পর্বে ফিরিয়া আসে, সে এক কিরাত পূণ্য লইয়৷ ফিরিয়া আসে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়র] । - বোখারী, মোষলেম 
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২। একটি লোক মসজিদে থাকিত | তাহাকে না দেখিয়া হযরত (দ:) 
খোঁজ করিলেন । উপস্থিত লোকজন বলিল; সে মারা গিয়াছে । তিনি 

বলিলেন তোমরা আমাকে কেন জানাইলে না ? তাহারা বলিল : তাহারা 

ইহাকে ছোট কাজ বলিয়া মনে করিয়াছিল । তিনি বলিলেন : আমাকে তাহার 
কবরের নিকট নিয়া চল | তিনি তথায় গিয়া জানাবার নামায পড়িলেন এবং 

বলিলেন : এই সকল কবর ইহাদের অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখে 
এবং তাহাদের জন্য আমার এই জানাযার কারণে আল্লাহ্ এই সকল কবরকে 

আলোকিত কবেন। 
বর্ণনায় ১ হযবত আব. হোরায়বা | _ বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমরা মুত ব্যক্তির জন্য 
জানাযা পড় তাহার জন্য খাটি মনে দোয়া কর | 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা। _-আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ্, 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে শব দেহের অনুগমন করে এবং তিন 
তক সি 

বার বহন করে, সে ইহার প্রতি পূণ কতব্য সম্পাদন করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব্, হোরায়র! | _তিরমিজী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) মৃতদেহের জানাযা পড়িতেন এবং বলিতেন : হে 

আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মুত লোকদিগকে, আমাদের উপস্থিত এবং 
অনুপস্থিত লোকদিগকে এবং আমাদের মধ্যে ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও 
নারীগণকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাহাকে তুমি জীবিত 
রাখ এবং যাহার মৃত্যু ঘটাও তাহাকে বিশ্বাসের উপর রাখ। হে আল্লাহ্! 
তোমার পূরস্কার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না৷ এবং আমাদের প্রতি 
বিপদ-আপদ দিও না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা। --আব্ দাউদ, তিরমিজী 

৬। হযরত (দঃ) এক জানাযায়, এই দোয়া পাঠ করিয়াছিলেন 2 হে 

আল্লাহ্! ইহার প্রতিপালক তুমি, তুমিই ইহাকে স্থ্টি করিয়াছ এবং ইহাকে 

ইসলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছ। ইহার রূহ (আত্মা) তুমি কব্ভ্ করিয়াছ। 
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ইহার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকলই তুমি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি | আমরা ইহার 
মুক্তি প্রার্থীরূপে আসিয়াছি। তাহাকে ক্ষমা কর। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | - আবু দাউদ 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর যদি 
তিন সারি মুসলমান তাহার জানাযা পড়ে, তাহার জন্য বেহেশত স্থুনিশ্চিত। 

বণনায় ঃ হযরত মালেক বিন্ হোবারাহ। --আবু দাউদ 

৮| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : শিশুর কোন জানাবা নাই | যে পর্যন্ত 
সে শ্বাস-প্রশ্বাস না ফেলে সে পর্যস্ত সে কাহারও উত্তরাধিকারী নহে এবং 
তাহারও কেহ ওয়ারিস নহে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । - তিরমিজী, ইব্নে মাযাহ, 

৯। হযরত (দঃ) ওহুদের যদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণকে একই কাকনে র মধ্যে 

দুইজন করিয়া আবৃত করিয়া বলিতেন ইহাদের মধ্যে কে ক্রআন বেশী 

পড়িত? যাহাকে ইঙ্গিত করা হইত, তাহাকে প্রথমে কবরে রাখা হইত । 

তিনি বলিয়াছেন কিয়ামতের দিন আমি ইহাদের জন্য সাক্ষী থাকিব | 

তিনি তাহাদের রক্তসহ দাফন করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহাদিগকে গোসল 

করাইলেন না৷ এবং জানাযাও পড়িলেন না । 
বণনায় £ হযরত জাবের। --বোখারী 

১০। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি কোন মৃত বক্তির জন্য মুসল- 

মানদের একশত জনের একাটি জামাত (দল ) জানাযা সে এবং প্রত্যেকেই 
তাহার জন্য ক্ষম৷ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহাদের প্রার্থন৷ কবুল করিবেন। 

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা | -মোদলেম 

১১। আমরা হযরত (দঃ)-এর সহিত একটি মৃত দেহ লইয়া বাহির 
হইলাম | তিনি কতক লোককে আরোহণ করিয়া যাইতে দেখিয়। বলিলেন £ 
তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহ্র ফিরেশ্তাগণ মাটির উপর 
হাঁটিতেছে আর তোমরা প্রার্থীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছ? 

বর্ণনায় £ হযরত সাঁওবান। তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 
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১২। যে দিন নাজ্জাসীর যুত্যু হয়, লোকের নিকট রস্লুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু 
সংবাদ বলিয়াছিলেন এবং সকলকে সহ নামাযের স্থানে আসিয়৷ শ্রেণীবদ্ধ 
করিলেন এবং চারি তকবীর পাঠ করিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা । --বোখারী, মোসলেম 

১৩। রসূলুজাহ (দঃ) এক জানাষাতে সূরা ফাতিহ। পাঠ করিয়াছিলেন । 

বর্ণ নায়; হযরত ইবৃনে আব্বাস | _ তিরমিজী 

জামাতের ফজিলত ব! মাহাত্ম্য 

ফরয নামাযই জামাতে পড়িবার নিয়ম । দুই জনের সহিত তৃতীয় জন 
জামাতে যোগদান করিলে ইমাম সামনে অথবা মোক্তাদী পিছনে যাইবে। 
মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করিবে । স্ত্রীলোকগণ জামাতে শরীক হইলে 
তাহাদের সারি 'সকলের পিছনে থাকিবে । জামাতে নামায পড়ার পুণ্য 

অত্যধিক | মসজিদের দিকে প্রত্যেক পদক্ষেপই পুণ্য আনয়ন করে। 
8০ দিন জামাতে নামায পড়িলে দোযখ হইতে মুক্তি পায়। প্রত্যেক বাড়ীতে 
সকলে জামাতে নামায পড়িতে পারে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; একাকী নামায পড়ার চাইতে জামাতে 

(দলবদ্ধভাবে ) নামায পড়ায় ২৭ গুণ বেশী পুণ্য লাভ হয়। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর - বোখারী* মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কাহারও স্ত্রী মসজিদে যাইবার 

অনুমতি চার, সেযেন কিছুতেই তাহাকে বাঁধা না দেয়। 
বর্ণনায়; হযরত ইবনে উমর । _ বোখারী, মোসলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কাহারও খাদ্য রাখা হয় এবং 

তখন নামাের ইকামত বলা হয়, খাওয়া আরম্ভ কর এবং শেষ না হওয়া 

পর্বস্ত তাড়াতাড়ি করিও না । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর । - বোখারী, মোসলেম 
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৪1 ঠাণ্ডা এবং ঝড়ের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ দিতেন £ সতর্ক 
হও! বাড়ীতে নামায পড়। 

বর্ণনায় £ হযরত ইব্নে উমর | _ বোখাবী, মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার হাতে আমার জীবন তাহার 
শপথ! আমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা! করি যে, এক বোঝা কাঠের জন্য আদেশ করি 

এবং উহা সংগৃহীত হইলে নামাযের জন্য আদেশ করি এবং আযান দেওয়া 
হয়, অতঃপর কোন ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য আদেশ দেই এবং আমি তাহাদের 
পশ্চাতে থাকি যেন তাহাদের (যাহার! নামায পড়ে না) ঘর জ্বালাইয়া দিতে 
পারি । যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ ! তাহাদের কেহ যদি জানিত 
যে,সে রান করা মাংস অথবা উত্তম দুইটি মেষ পাইবে তবে এশার নামাযের 

সময় তাহারা উপস্থিত থাকিত। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়বা। _ বোখারী 

৬। তিনি বলিয়াছেন : যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, তখন ফরষ 

নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | - মোসলেম 

৭ | তিনি বলিয়াছেন £ কোন স্ত্রীলোক 'বাখুর” নামক সুগন্ধি ব্যবহার 

করিয়া আমাদের সঙ্গে শেষ এশার নামাযের জন্য যেন উপস্থিত না থাকে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবাযরা । _ মোসলেম 

৮। তিনি বলিয়াছেন : যে স্ত্রীলোক মসজিদে যাওয়ার জন্য সুগন্ধি 

ব্যবহার করে, সে যে পর্ষস্ত অপবিত্রতা হইতে গোসল করিবার ন্যার উহা! 

ধূইয়া না ফেলে সেই পধন্ত তাহার নামায কবুল হয় না । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । --আব. দাউদ 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ খাদ্য আনা হইলে নামাব নাই, 
অথব! মল-মৃত্রের বেগ হইলে নামায নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা। _-মোসলেম 
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১০। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের স্ত্রীগণকে মসজিদে যাইতে 
নিষেধ করিও না, কিন্ত তাহাদের ঘরই তাহাদের জন্য উত্তম । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর - আব দাউদ 

১১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে 
শুনে এবং তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য যদি কোনই ওজর (ভয় বা 
ব্যাধি) না থাকে, সে (জামাত ছাড় একাকী ) নামায পড়িলে তাহার নামায 

কবুল হইবে না| | 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আববাস। - আবু দাউদ 

১২। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃ দুইজন বা উহার অধিক লোকে এক 

জামাত হয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ যুসা। __ ইবনে মাযাহ্ 

১৩। যেব্যক্তি মসজিদে থাকাকালীন আযান শুনিতে পায় এবং কোন 
আবশ্যকীয় কাজ ব্যতীত বাহির হইয়া আসে এবং ফিরিরা আসিবার ইচ্ছি৷ 

রাখে না, সে মুনাফিক । 
বণনায় £ হযরত উসমান। _-ইবনে মাযাহ্ 

১৪। তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন নামাযের ইকামত বলা হয় এবং তোমাদের 

কাহারও মল-মত্রের বেগ হয়, সে যেন প্রথম উহা ত্যাগ করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূল্লাহ বিন্ আবকাম। _ তিরমিজী 

জামিন 

১। মক্কা বিজয়ের দিন আমি বলিলাম £ আমার মায়ের ছেলে আলী আমার 
আশ্রিত । এক ব্যক্তি ( তাহাকে ) হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রসূলুল্লাহ 
(দঃ) বলিলেন £ তুমি যাহাকে আশ্রয় দিয়াছ আমরাও তাহাকে আশ্ুয় দিয়াছি। 

অন্য বর্ণনায় আমার দইজন নিকট-আত্বীয়কে আমি আশ্য় দিয়াছি। তিনি 

বলিলেন £ তুমি যাহাকে নিরাপত্ত। দিয়াছ আমরাও তাহাকে তাহা দিয়াছি। 
বর্ণনায় ; হযরত উন্মে হানী। - বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী 
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২। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যেব্যক্তি নিজের জীবনের বিনিময়ে 

অন্য ব্াক্তিকে আশয় দিয়া তাহাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে 

বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন বা প্রতীক দেওয়া হইবে! 

বর্ণনায £ হযরত আমর | --শরহি স্নত 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ঃযে কোন স্ত্রীলোক তাহার কওমের পক্ষে 

আশ্য় দের অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে আশ্য় দেয় ।. ূ 
বর্ণনা £ হযরত আবু হোরায়র] | _ তিরমিজী 

জীবন স্বত্ব রি 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ জীবন স্বত্ব দেওয়া বৈধ | 
বর্ণনায £ হযরত আব, ছোরায়র] | »-_বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন জীবন স্বত্ব ওয়ারিস সূত্রে ওয়ারিসের 

নিকট যায়। অন্য বর্ণনায় £ যে ব্যক্তি নিজের জন্য এবং তাহার বংশধরদের 

জন্য জীবন স্বত্ব দেয়, তাহা তাহাঁদেরই জন্য হয়! যেদান করিয়াছে, ইহ 

তাহার নিকট ফিরি যায় না। সে এমন দান করিয়াছে যাহা ওয়ারিসসূত্রে 
পাওয়া বার । অন্য বর্ণনার 2 রসূলুল্লাহ (দঃ) যে জীবন স্বত্ব বৈধ করিয়াছেন, 
তাহা এইভাবে উল্লেখ করিয়া করিতে হয়: ইহ! তোমার এবং তোমার 

বংশধরগণের | যদি সেবলে ; যতদিন তুমি জীবিত থাক ততদিন ইহা 

তোমার জন্য, তাহা হইলে ইহা মালিকের নিকট ফিরিয়া আসিবে । অন্য 

বর্ণনার £ তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের সম্পর্ি নিজের নিকট আবদ্ধ রাখ, 

উহা নষ্ট করিও না |কেহ যদি কাহাকেও জীবন স্বত্ব দান করে, শেষোক্ত 
ব্যক্তি জীবিত থাকৃক বা মৃত হউক, উহা তাহার জন্য এবং তাহার 

বংখবধরগণের জন্য | 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । | _ বোখারী, মোপলেম 

জীব-জন্তর প্রতি কর্তব্য 
প্রাণী হত্যা না করিয়া মানুষ দুনিয়াতে বাচিয়া থাকিতে পারে না। 
মান্ষকে জীবিত থাকিতে হইলে প্রার্ণী-হত্যার প্রয়োজন হইবেই | আল্লাহর 
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বিধানও তাহাই । প্রয়োজন বোধে প্রাণী হত্যা বৈধ । কিন্ত অনাবশ্যক বা 
কৌতুক করিয়া প্রাণী হত্যা অবৈধ । 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ একটি পিপীলিকা একজন নবীকে 
দংশন করিয়াছিল। তিনি পিপীলিকার স্থানটিকে পোড়াইয়া,ফেলিতে নির্দেশ 
দিলেন। উহা পৌড়াইয়া ফেলা হইলে আল্লাহ বলিলেন £ একটি পিপীলিকা! 
দংশন করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি আল্লাহ্র প্রশংসাকাবী একটি উন্মতকে 

পোড়াইয়৷ ফেলিলে ? 
বর্ণনায় : হযরত আব. হোরায়রা। - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ একজন পতিতার পাপ ক্ষমা করা 
হইয়াছিল। সে একটি কৃপের নিকট দিয়া যাইতেছিল। দেখিল, একটি কৃকুর 
জিহ্বা বাহির করিরা হাঁপাইতেছে এবং তৃষ্ণা ইহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছে । 

স্্রীলোকটি তাহার খোপার রশি খুলিয়া (কৃপ হইতে) কৃকুরাট জন্য 
পানি তুলিল। ইহার জন্য তাহার পাপ ক্ষমা! কর হইল । 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ. হোরায়রা | -_-বোখারী, মোসলেম 

৩। রসুলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়াল 

আটক করিয়া রাখার জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল | ক্ষধার কারণে বিডালাটির 

মৃত্যু হইয়াছিল | স্ত্রীলোকটি খাদ্যও দেয় নাই এবং বিড়ালাটি যাহাতে 
কীট-পতঙ্গ অন্য কিছু খাইয়া বাঁচিতে পারে তজ্জ ন্য উহাকে মুক্ত করিয়াও 
দেয় নাই । 

বশনায় £ হযরত ইবনে উমর ও আব হোবায়র] | - বোখারী, মোসলেম 

৪ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : দোযখকে, আমার নিকট উপাস্থিত 

করা হইলে, তনাধ্যে বনি-ইসরাঈলের একটি স্তরীলোককে তাহার একটি 

বিড়াল সম্বন্ধে শান্তি পাইতে দেখিলাম | সে উহাকে খাদ্য না দিয়া বাঁধিয়া 

রাখিয়াছিল | ফলে বিড়ালটি মারা যায় | আমর বিন আমেরকে দোষখে 

তাহার নাড়ীভুঁড়ি চিডিতে দেখিলাম | সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে উটকে মুক্ত 

করার একটি প্রথা প্রচলন করিয়াছিল । 

বর্ণনায় £ হযরত জানের । - মেশকাত 
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৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) একটি উটের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। উটাটির 
পিঠ উহার উদরের (পেটের) সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন : 
এই সকল প্রাণী সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর 
আরোহণ কর এবং স্ুস্থাবস্থায় তাহাদিগকে ত্যাগ কর | 

বর্ণনায় : হযরত গালাহ্। _-আব্ দি? 

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন মুসলমান যখন শস্য কাটে বা 
শস্যের বীজ (মাঠে) ছড়াইয়া দেয়, তখন মানুষ বা পশু-পক্ষী তাহা হইতে 
কৃড়াইয়া খায়, উহা! তাহার দানের কাধ বলিয়া গণ্য হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । - বোখারী, মোসলেম 

জুতা ও মোজা 

রসূলললাহ ( দঃ) জতা ব৷ পাদূক৷ ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন । জুতা ব্যবহার 
করিলে পদদ্ধয় আরামে থাকে । তিনি £লোমবিহীন চর্ম নিমিত জুতা ব্যবহার 
করিতেন স্ত্রী লোকের জুতা পুরুষে এবং পুরুষের জুতা স্ত্রীলোকে ব্যবহার 
করিবে না । জুতা পরিঘকার ও পবিত্র থাকিলে উহা সহ নামায পড়িতে 
নিষেধ নাই । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে লোমবিহীন পাদ্্কা ব্যবহার করিতে আমি 
১ 

দেখিয়াছি । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | -বোখাবী 

২। রস্লুল্লাহ (দ:)-এর পাদুকায় দুইটি ফিতা ছিল। 
বর্ণনায় : হযবত আনাস। _বোখাবী 

৩। এক যুদ্ধের সময় আমি রসূলুলাহ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি £ 
জুতা অধিক সময় ব্যবহার কর | যে পর্যন্ত জুতা পায় খাকে, সে পণন্ত সে 
আরোহীর ন্যায় থাকে । 

বর্ণনায £ হযরত জাবের। - মোসলেম 

৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেলে মেরামত না 
করা পর্যন্ত কেহ যেন এক পায়ে জ্তী ব্যবহার না করে। এক মোজা পরিয়া 
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না হাটে, বাম হাত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ না করে। একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা দেহ 
আবৃত না করে এবং কষ্টকর পথে না চলে। 

বণনায় : হযরত জাবের | _মেসিলেম 

৫ রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যখন জৃতা পরিধান 
করে, সেযেন ডান পা হইতে আরম্ভ করে এবং যখন উহা খুলিবে সে যেন 
বামপা হইতে আরন্ত করে | ( পরিধানের সময় প্রথম ডান পা এবং খুলি- 

বার কালে প্রথম বাম পা )। 
বর্ণনায় £ হযবত আব্ হোরায়র। | --বোখারী, মোসলেম 

৬। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যেন একখানা জত৷ পায় 

দিয়া না হাটে। উভয় পা নগ্ন থাকিবে অথবা জতা পরিহিত থাকিবে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা | _ বোখারী, মোসলেম 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইয়া জুতা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন 
এবং যখন কোন লোক আসন গ্রহণ কর সেযেন জুতা খুলিয়৷ পার্শে রাখিয়া 
দেয়। ইহাই নবীর নীতি। 

বর্ণনায় : হযবত জাবের ও আব্বাস! - আবু দাউদ, তিরমিজী 

৮। আবিসিনিয়ার রাজ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে একজোড়া কালো রঙের 
মোজা উপহার দিয়াছিলেন | তিনি উহা! ব্যবহার করিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে বোরাইদাহ্ | - ইবনে মাযাহ্ 

জুম'আর দিন ও নামায 
জুম'আর দিন অত্যন্ত বরকতের দিন। ইহা বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত হইতে 
শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্ষস্ত থাকে । এই সময়ের মধ্যে এমন একটি সময় আছে 
যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করেন। এ দিনে 
কোন মুসলমানের মৃত্যু হইলে কবর আজাব হইতে রেহাই পাইবে । শুত্রবার 
হযরত আদম (আ:)-কে স্থষ্টি করিয়াছেন। শুক্রবার কিয়ামত হইবে। 
জ'ম'আর নামায দুই রাকাতি। যাহারা অসুস্থ, স্রীলোক, গোলাম এবং অপ্রাপ্ত- 

বয়স্ক তাহাদের জন্য জম আর নামায ফরয নহে । জ'ম'আর নামাযে যাওয়ার 

পর্বে নখ কর্তন, গুপ্তস্বানের কেশ মুণ্ডন, দাতিঃ পরিষকার, গোসল এবং উত্তম 
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পরিচ্ছদ. পরিধান করিয়া সুগন্ধি ব্যবহার করিবে । আল্লাহ বলিয়াছেন : হে 

মুমিনগণ! বখন শুক্রবার (জুম'আর) আযান হয়, তখন আল্লাহ্ স্মরণের 
দিকে দ৫েৌড়াও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, ত্যাগ কর। যদি তোমরা জানিতে, 
তোমাদের পক্ষে তাহাই উত্তম। যখন নামায শেষ হয় পৃথিবীতে ছড়াইয়া 

পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে অধিক স্রণ 
কর যেন কৃতকার্য হইতে পার। খোত্বার সময় সকলে নীরব থাকিবে। 
জ্ম'আর শেষ রাকাত না পাইলে যুহরের চারি রাকাত নামায পড়িতে হয় । 

১। রলুল্ল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বাপেক্ষা যে উত্তম দিনে সূর্য 
উদিত হয় তাহা জম'আর দিন। সেই দিন আদম (আঃ) পয়দা হইয়াছেন, এ 

দিন তাহাকে বেহেশতে নেওয়া হয় এবং এ দিনই তথা হইতে বাহির করা 
হয়। কিয়ামত এ দিন ব্যতীত হইবে না। 

বণনায় ই হযরত আবু হোরায়র৷ । _ মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন £ স্ষ যে উত্তম দিনে উদিত হইয়াছিল তাহা 

জুম'আর দিন। এই দিনে হযরত আদমের স্থষ্টি হয়, এই দিনে তাহাকে 
(বেহেশৃত ) হইতে নামান হয়, এই দিনে তাহার তওবা ( অনুতাপ ) কবুল করা৷ 
হয়, এই দিনে তাহার মৃত্যু হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত হইবে । জিন ও মান্ষ 
ব্যতীত এমন কোন প্রাণী নাই যাহা জুম'আর দিন ফজর হইতে সুযোদয় পর্যন্ত 
কিয়ামতের ভয়ে ক্রন্দন করে না | এই দিনে এমন এক সমর আছে যখন কোন 

মুসলমান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ করেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ. হোরায়রা | আব দাউদ 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ প্রতিশ্রাতির দিন কিয়ামতের দিন। ইহা হইতে 
উত্তম দিনে সূর্য উদিত হয় নাই এবং অন্তও যায় নাই । উহার মধ্যে এমন সময় 
আছে যখন কোন বিশ্বাসী বান্দাহ্ আল্লাহর নিকট কোন মজল প্রার্থনা করিলে 

তাহা গ্রহণ করেন এবং কোনও কিছু হইতে আশ্রয় প্রাথনা করিলে আল্লাহ্ 
উহা হইতে তাহাকে আশুয় দেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়রা । _ তিরমিজী 

8৪। তিনি বলিরাছেন ঃ শুক্রবার দিনে এমন সময় আছে যখন কোন 
মসলমান আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা কৰিলে তাহ! গ্রহণ করেন! অন্য 
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বর্ণনায় ঃ ইহা এক সংক্ষিপ্ত সময়। অন্য বর্ণনায় £ নিশ্চয়ই জ্ম'আর দিনে 

এমন এক সময় আছে, যখন কোন মুসলমান দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়া আল্লাহ্র 
নিকট কোনও মজল প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে উহা দেন। - 

বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা। | ___বোখারী, মোসলেম 

৫। তিনি বলিয়াছেন £ জম আর দিন যে সময়ের এত আশা করা হয়, 

তাহা নামাযের পর সুধাস্ত পর্যস্ত খোজ কর । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । তিরমিজী 

৬। জম'আর দিনের এ সময় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন £ ইহ ইমামের 

বসার সময় হইতে নামাযের শেষ পর্যস্ত। 
বর্ণনায় £ হযরত আব বোরদাহ | _ মোসলেম 

৭| তিনি বলিয়াছেন : সবাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার । সেই দিন 

আদমের স্থ্টি হইয়াছিল, সেই দিন তাহার মৃত্যু হয়, সেই দিন শিঙ্গায় 

ফুঁক দেওয়া হইবে, সেই দিন সকলেই অজ্ঞান হইয়া যাইবে। সুতরাং 
সেই দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর, কেন-ন৷ তোমাদের দরূদ আমার 

নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় । তাহারা জিজ্ঞাসা করিল : যখন আপনি পচিয়া 

গলিয়। যাইবেন, কিরূপে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পৌছাঁন হইবে? তিনি 
বলিলেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীদের দেহ মাটির জন্য হারাম করিয়াছেন । 

বণনায় $ হযরত আউস | --আবু দাউদ 

৮।| তিনি বলিয়াছেন £ যে মুসলমান শুক্রবার দিন বা রাত্রে মারা যায়, 
আল্লাহু তাহাকে কবর আজাব হইতে রেহাই দেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ আমর । _-তিরমিজী 

৯। তিনি বলিয়াছেন ঃ যে ওজর ব্যতীত জুম'আর নামায ত্যাগ করে 

তাহাকে মুনাফিক বলিয়৷ এমন খাতায় ব্রেখা হয় যাহা মুছিয়া৷ বাইবে না, 
পরিবতনও হইবে না। | 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । - শাফেয়ী 
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১০। তিনি বলিয়াছেন ঃ যে আযান শুনে, তাহার জন্য জুম'আর নামায 
ওয়াজেব। 

বণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর । -- আবু দাউদ 

১১। তিনি বলিয়াছেন : যাহারা জুম'আর নামায পড়িতে যায় না 
তাহাদের ঘর সমূহ জবালাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম | 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মসউদ | - মোসলেম 

১২। তিনি বলিয়াছেন £ চারিজন লোক-__চুক্তিবদ্ধ দাস, স্ত্রীলোক, 
বালক এবং পীড়িত লোক ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানের উপর জুম'আর নামায 
সত্য ওয়াজেব। 

বর্ণনায় ঃ হযরত তাবেক। - আব্ দাউদ 

১৩। তিনি বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত জুম'আর নামায 
ত্যাগ করে,সে যেন এক দীনার না থাকিলে অধ-দীনার দান করে। 

বণনায় £ হযবত সামোরাহ্। তিরমিজী 

১৪। তিনি বলিয়াছেন £ জুম'আ এ ব্যক্তির উপর ওয়াজেব যাহাকে 
রাত্রি তাহার পরিবারের নিকট বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারে । 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | __ তিরমিজী 

১৫। তিনি বলিয়াছেন £ যে অবহেলা করিয়া তিন জুম আর নামায ত্যাগ 

কর, আল্লাহ্ তাহার হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন। 
বণনায় ঃ হযরত আবূল যাযাদ | _ আবু দাউদ 

১৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) মিম্বরের উপর উঠিয়া বলিলেন £ লোকজন 
জ্ম'আর নামায হইতে অনশ্যই যেন বিরত না থাকে, অন্যথায় আল্লাহ্ 
তাহাদের হৃদয়ে সীলমোহর করিয়া দিবেন এবং তাহারা অমনোযোগীদের 

অন্তগত হইবে। 
বর্ণ নায় : হযরত ইবনে উমর। - মোসলেম 



জেহাদ বা যুদ্ধ 

ইসৃলামে জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) একটি বড় ইবাদত বা আল্লাহর উপাসনা | আল্লাহ্ 

বলেন : “তোমাদের প্রতি খোদার পথে ধর্ম-যদ্ধের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, 

যদিও উহা তোমরা পছন্দ কর ন!, কিন্তু কোন বিষয় হয় ত তোমাদের 

নিকট খারাপ লাগে, অথচ উহাই তোমাদের পক্ষে ভাল আবার হয় ত কোন 

জিনিস' তোমাদের নিকট ভাল লাগে, কিন্তু আসলে উহা৷ তোমাদের পক্ষে 

অমঙ্গলঙ্গনক । এবং আল্লাহ জানেন, কিন্ত তোমরা জান না |" আল্লাহ্ আবার 
বলেন: যদি আল্লাহ্ মানুষের এক দলকে দিয়া অন্য দলকে দমন না 
করিতেন তবে নিশ্চয় ধ্বংস করিয়া ফেলিত খীষ্টানদের আশম ও গির্জা, 

ইহুদীদের নামাযের ঘর এবং মুসলমানদের মসজিদ, যেখানে হামেশ! (সর্বদা ) 

আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন 
যে আল্লীহ্কে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশালী, শক্তিমান ।'' ইহা৷ 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ, অত্যাচারিতকে 
অত্যাচারীর হাত হইতে মুক্ত করার যৃদ্ধ ; দূরনীতিকে স্ুনীতিতে পরিবতিত 
করার যুদ্ধ, পাপের বিরুদ্ধে পৃণ্যের যুদ্ধ । যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে যৃদ্ধক্ষেত্রের 
ইবাদতই অধিক শ্রেয়ঃ। ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী এবং নিহতদের জন্য বেহেশৃত 
স্থনিশ্চিত 

১। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: যে আল্লাহ এবং তাহার রসূলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, রমযানের রোযা রাখে, 

তাহাকে বেহেশতে নেওয়া আল্লাহর কর্তব্য-সে আল্লাহর পথে জেহাদ (যুদ্ধ) 
করুক অথবা জন্মুভূমির অধিবাসী হইয় থাকৃক | সাহাবারা বলিল £ লোকদিগকে 
আমরা কি এই সংবাদ দিব না? তিনি বলিলেন বেহেশতের ১০০টি 
সবার আছে। যাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তাহাদের জন্য আল্লাহ 
সেইগুলি প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছেন | দুই দ্বারের দূরত্ব আসমান ও যমিনের মধ্য- 
বর্তী দূরত্বের সমান । যখন তোমরী৷ আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার নিকট 
“ফিরদৌস' (একটি বেহেশৃতের নাম ) চাহিও, কেন-না ইহাই দর্বাপেক্ষা বিস্তৃত 
ও উঢচতম বেহেশৃত। তাহার উপরে রহমান (দয়াময়)-এর আরশ (আসন) এবং 

২২-- 
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উহা! হইতে বেহেশৃতের নদী সমূহ প্রবাহিত হয় । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়র৷ । _ বোখারী 

২। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্র পথে মোজাহিদ বা যোদ্ধার তুলনা 

একজন নামাধী ও রোযাদারের ন্যায়, যে আল্লাহর 'আয়াত বা নির্দেশকে 
মানিয়া লয় এবং যাহার রোযা কখনও ভঙ্গ হয় না এবং নামাও কাযা 

হয়না । যোদ্ধা আল্লাহর পথে আবার প্রত্যাব্তন করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র৷ | _ বোখারী, মোপলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ যে আল্লাহর পথে বাহির হয়, আল্লাহ তাহার 
প্রার্থনার জবাব দেন। আল্লাহ বলেন £ আমার প্রতি বিশ্বাস এবং রসূলগণের 
সত্যতার সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাকে বাহির করে নাই। তাহাকে 
আমি পুরস্কার বা যুদ্ধ-লন্ধ মাঁলসহ ফিরাইয়া দেই,' নতুবা বেহেশতে প্রবেশ 
করাই। 

বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা। -_-বোখারী, মোসলেম 

৪| তিনি বলিয়াছেন £ যাহার হাতে আমার জীবন তীহার শপথ ! 

যর্দি কতক বিশ্বাসী লোক আমার পশ্চাতে থাকিয়া সন্তোষ লাভ না করিত 

এবং তাহাদিগের আক্রমণ করার সঙ্গতি না পাইতাঁম, আমার যে সকল সৈনা- 

দল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, আমি তাহাদিগকে ফেলিয়া পশ্চাতে কখনই 
থাকিতাম না । যাহার হাতে আমার প্রাণ তাহার শপথ ! আমি অত্যন্ত ভালবাসি 
যে, আল্লাহর পথে আমি শহীদ (নিহত) হই এবং আবার জীবিত হই, 
আবার শীহদ হই এবং আবার জীবিত হই এবং তার পর আবার শহীদ 

হই।. | 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবু হোরায়রা । _ বোখাবা, মোসলেম 

&1 তিনি বলিয়াছেন কাফির এবং তাহার হত্যাকারী কখনও দোষখে 

একত্র হইবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । _-বোখারী 



জেহাদ বা যু ৩৩৯ 

৬। তিনি বলিয়াছেন হ আল্লাহর পথে যে আহত হয় সে বিচারের 
দিন এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার বণ রক্তের বর্ণ হইবে কিন্তু তাহার 

ঘাণ মেশৃক (কস্তরীর ) হইবে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়র] | - বোখারী, মোসলেম 

৭ | তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহ দুই ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া হাসিবেন। 
তাহারা একে অন্যকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু উভয়েই বেহেশতে প্রবেশ 
করিয়াছে । একজন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছে । অতঃপর 

হত্যাকারীকে আল্লাহ্ ক্ষমা! করিয়াছেন এবং তাহার নিহত হওয়ার সাক্ষী 

ছিলেন। 
বর্ণনার ঃ হযরত আবূ হোরায়র।। - বোখারী, মোসলেম 

৮ | তিনি বলিয়াছেন 2 যে ব্যক্তি জেহাদ না করিয়া এবং উহা! সম্বন্ধে 

পরামর্শ না করিয়া মারা যায়,সে কপটতার এক শাখার উপরে মারা যায় । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰ্ হোরায়রা | মেশকাত 

৯| তিনি বলিয়াছেন শান্তি বিস্তার কর, খাদ্য প্রদান কর এবং 

(অবিশ্বাসীদের ) পায়ে আঘাত প্রদান কর, তবেই তোমরা বেহেশৃতের 
অধিকারী হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. হোরায়র। | _তিসমিজী 

১০। তিনি বলিয়াছেন ; আল্লাহ্র পথে (জেহাদে ) তোমাদের প্রত্যেকের 

সন্মান তাহার ঘরে বসিয়া সত্তর বৎসর নামায পড়ার চাইতেও অধিক । 
আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, বেহেশৃতে প্রবেশ করান, ইহা কি 

তোমরা ভালবাস না? আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর | যে আল্লাহ্র পথে উটের 
দুগ্ধ দোহনের মধবর্তী সময়ের জন্যও জেহাদ করে, তাহার জন্য বেহেশৃত 

জুণিশ্চিত। , 
১১। তিনি বলিয়াছেন £ প্রথম যে তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে, 

তাহাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়ছিল। ধর্মযু নিহত, 
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ভিক্ষা হইতে বিরত আত্মসংযমী লোক এবং এ বান্দাহ্ যে উত্তমরূপে আল্লাহ্র 
ইবাদত করে এবং তাহার মনিবদের মল কামনা! করে! 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | -_ তিরমিজী 

১২। তিনি বলিয়াছেন £ জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের কোন ক্ষত না নিয়া যে 

আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ সি শ্জি। সহ আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ 

করে। | 
বণনায় ১ হযরত আৰু হোরায়রা | _তিরমিজী, ইবনে মাথাহ্ 

১৩। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল 2 যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবার 

ইচ্ছা করে এবং এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ অন্বেষণ করে? তিনি বলিলেন £ 

তাহার কোন পুরস্কার নাই । 

বণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | আবূ দাউদ 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্র পথে প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় 
বাহির হওয়া দুনিয়া এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে অধিকতর 
উত্তম | 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - বোখারী, মোসলেম 

১৫। তিনি বলিয়াছেন £ ধর্স-যুদ্ধে নিহত “শীহদ' ব্যতীত এমন লোক 
নাই, যে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া আবার দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছ। 
করিবে এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু রহিয়াছে তন্মধ্যে কিছু পাইবার ইচ্ছা 

করিবে । শহীদই দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইতে এবং শাহাদাতের সন্মান দেখিয়া 
দশ বার শহীদ হইতে ইচ্ছা করিবে । ৯ 

বর্ণনায় £ হযরল্ত আনাস | - বোখারী, মোসলেম 

১৬। বারারার কন্যা রোবাই রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল 
বদরের যুদ্ধে নিহত হারেসের (তাহার পুত্র) সম্বন্ধে কি আমাকে-সংবাদ দিবেন 
না? যদি সে বেহেশতে থাকে, আমি ধের্য ধারণ করিয়া থাকি, বদি অন্য 
কিছু হয, আমি তাহা জথয অতাধিক ক্রন্দন করিতে থাকি। তিনি বলিলেন £ 
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হে হারেসের মাতা ! বেহেশতের মধ্যে উদ্যান আছে এবং তোমার ছেলে সবোচচ 

উদ্যান পাইয়াছে। ক 
বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - বোখারী 

১৭। তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের জান-মাল ও জিহ্বা দ্বারা মোশূরেকদের 
সঙ্গে জেহাদ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । __ আবু দাউদ, নেসায়ী 

১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বগিয়াছেন : আল্লাহ্র পথে হত্যা (শহীদ), দেনা 
ব্যতীত সকল পাপই খণ্ডন করে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবলুল্লাহ বিন্ আমর । - মোসলেম 

১৯। তিনি বলিয়াছেন : যে যোদ্ধা বা যুদ্ধরত সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়া 
যুদ্ব-লন্ধ মালামাল সহ নিরাপদে ফিরিয়া আসে, তাহারা পুরস্কারের দুই- 
তৃতীয়াংশ পাইয়া যায় এবং যে যোদ্ধা! বা সৈনাদল তীরবিদ্ধ হইয়া জখম হয়, 
তাহাদের পুরস্কার সম্পৃণ। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ আমর । _ মোসলেম 

২০। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া জেহাদের জন্য 
অনুমতি প্রাথনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমার পিতা-মাতা জীবিত 
আছেন? সেবলিল £ হা। তিনি বলিলেন £ তবে তাহাদের সম্বন্ধে জেহাদ 

কর। অন্য বর্ণনায় ১ তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের 

সহিত উত্তম ব্যবহার কর। 
বর্ণনার ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর -_ বোখাবী, মোসলেম 

২১ | তিনি বলিয়াছেন : হজ্জ, এহরাম অখবা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার 

উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র-যাত্রা করিবে না, কেন-না সমুদ্রের নীচে আগুন 
রহিয়াছে এবং আগুনের+ নীচে সমুদ্র রহিয়াছে। 

বণনায় 2 হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর । - আবু দাউদ 

২২। তিনি বলিয়াছেন £ জেহাদ হইতে প্রত্যাবতন জেহাদ সদৃশ | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর। - আবূ দাউদ 
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২৩। তিনি বলিয়াছেন £ গাজীর (যুদ্ধের মাঠ হইতে যুদ্ধ শেষ করিয়া 
যেফিরিয়া আসে) জন্য তাহার পুরস্কার আছে এবং গাজীকে যে সুসজ্জিত 

করে,সে তজ্জন্য গাজীর পূরস্কার পাইবে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর | --আবু দাউদ 

২৪। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল : জেহাদ সম্বন্ধে আমাকে 
সংবাদ দিন তিনি বলিলেন £ হে আমরের সন্তান আবদুল্লাহ 1 যদি তুমি সবর 
অবলম্বন করিয়া পুরস্কারের আশায় যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাকে সহিষ্ এবং 

পুরস্কারের প্রার্থী করিয়াই পুনরুথান করিবেন, আর যদি তুমি লোক প্রদর্শনের 
জন্য এবং ধন বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাকে প্রদশন করাইবার 
উদ্দেশ্যে পুনরুথান করিবেন । হে আমরের সন্তান আবদুল্লাহ্ ! যে অবস্থায়ই 
তুমি যুদ্ধ করবা নিহত হও, আল্লাহ্ সেই অবস্থার উপরেই তোমাকে পুনরুথাঁন 
করিবেন । 

বর্ণনায় ১ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর। __বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ 

২৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে জেহাদ করে না, কোন যোদ্ধাে 

অন্ত্রশস্বে সজ্জিত করে না বা কোন গাজীর পরিবারবর্গকে ন্যায় ভাবে 
তন্তাবধান করে না৷, আল্লাহ্ কিয়ামতের পূর্বে তাহাকে কোন বিপদে ফেলিবেন। 

বণ নায় ঃ হযরত আৰু ওমামাহ। --আব দাউদ 

২৬। তিনি বলিয়াছেন : সবাপেক্ষা উত্তম সদৃক আল্লাহ্র পথে তাবুর 
ছার প্রদান এবং আল্লাহর পথে পরিশ্বম দান এবং আল্লাহ্র পথে ভ্রতগামী 

ঘোড়া দান। 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ ওমামাহ্। _ তিরমিজী 

২৭1 তিনি বলিয়াছেন 2 দুইটি বিন্দু এবং দুইটি ক্ষত ব্যতীত আল্লাহ্র 

নিকট অধিকতর প্রিয় আর কিছু নহে। আল্লাহ্র ভয়ে অশ্ বিন্দু এবং 
আল্লাহ্র পথে পতিত রক্ত বিন্দু। আল্লাহ্র পথে এক ক্ষত এবং আল্লাহ্র ফরয 
কাজ আদায় জনিত ক্ষত। 

বর্ণনায় £ হযরত আব ওমামাহ,। --তিরমিজী 
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২৮। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ৫: 
এক ব্যক্তি মালের জন্য যুদ্ধ করে, একব্যক্তি নামের জন্য যুদ্ধ করে, আর 
এক ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। তন্মধ্যে কে আল্লাহ্র 
পথে আছে? তিনি বলিলেন 2 যে ব্যক্তি আল্লাহর বাক্যকে উচ্চ রাখিবার 
জন্য যৃদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে আছে | 

বর্ণনায় £ হযরত আবু মুসা। - বোখারী, মোসলেম 

২৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেহেশতের দ্বার সমূহ তরবারির 
ছায়ায় অবস্থিত। মলিন অবয়ব“ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়। বলিল £ হে আৰু 

মুসা! তুমি কি রসূলুলাহ (দঃ)-কে ইহা বলিতে শুন নাই? তিনি বলিলেন : 
হ৷। অত:পর সে তাহাদের সঙ্গীগণের নিকট যাইয়া বলিল £ তোমাদের প্রতি 

শান্তি। সে তাহার তরবারির কোষ ভাজিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া শক্রর সন্মুখীন 
হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইল 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ মুসা । _ বোখারী, মোসলেম 

৩০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে আল্লাহ্র পথে পাহারা দিয়া 
মারা যায়, সে ব্যতীত প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যক্তির 

আমল কিরামত পর্যস্ত বধিত হইতে থাকে এবং কবরের আজাব হইতে সে 
নিরাপদ থাকে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ফোজালাহ্ বিন্ ওবায়েদ । _ তিরমিজী, আবু দাউদ 

৩১। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে আল্লাহ্র পথে কোন গাজীকে অস্ত্র 
দ্বারা সভ্জিত করে,সে জেহাদই করে এবং যে গাজীর পরিবারের তত্বাবধান 

করে, সে যুদ্ধই করে। 
বর্ণনায়  হযবত যায়েদ বিন্ খালেদ । - বোখারী, মোসলেম 

৩২। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র দরবারে শহীদের ৬টি 
(প্রাপ্য) নেকী আছে। তাহার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়। হয়, বেহেশতের 

নির্ধারিত স্থান তাহাকে দেখান হয়, কবর আজাব হইতে রক্ষা করা হয়) 

বড় বড় বিপদ হইতে সে নিরাপদ থাকে, তাহার মাথায় সৌন্দর্যের একটি 

মুকুট দেওয়া হয়, উহার একটি মণিমুক্তা পৃথিবী বং উহার মধ্যে যাহা আছে 
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উহা হইতে উত্তম। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হৃরের সহিত তাহার বিবাহ 
হইবে এবং ৭০ জন আত্মীয়ের শাফায়াত (মুক্তিদাবী) করিবার অন্মতি দেওয়া 
হইবে । 

৩৩। তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দংশনের যেরূপ 
ব্যথা অনুভব করে, শহীদ তাহার হত্যার ব্যথা তন্রপ ব্যতীত অনুভব করিবে 
না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত মেকদাম। - তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ , নেসায়ী 

৩৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে আল্লাহ্র পথে সাহায্য পাঠায় 
এবং বাড়ীতে থাকে ; তাহার জন্য প্রত্যেক দেরহামে ৭০০ দেরহামের পুণ্য 
হইবে। যে আল্লাহ্র পথে নিজে যুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য ব্যয় করে, প্রত্যেক 
দেরহামে সে ৭ লক্ষ দেরহামের পুণ্য পাইবে । অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন £ 
আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। 

বণনায় £ হযরত আলী ও অন্য সাহাবাগণ। _ইব্নে মাযাহ্ 

তওবা 

তওবা অর্থঃ আল্লাহর নিকট কৃত পাপ ও দোষ-ক্রটির জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং 
পুনরায় তাহা না! করা । আল্লাহ্ এই রকম তওবাকারীকে ভালবাসেন । যাহারা 

তওবা করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্র শপথ ! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র 
(নিকট) ক্ষমা" প্রার্থনা করি এবং প্রত্যেক দিন আমি ৭০ বারেরও অধিক 
তাহার নিকট তওবা করি। 

বণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়র] । -__বোখারী 

২। তিনি বলিয়াছেন ং স্ধ ইহার অস্তাচল হইতে উদিত হওয়ার পৰে 
যে তওব! করে, আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা | _-মোসলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি পাপ করিয়া বলিল: হে প্রভু! 
আমি পাপ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ বলিলেন ; আমার বান্দাহ্ 
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কি জানে যে, তাহার এমন প্রভু রহিয়াছে যিনি অপরাধ ক্ষমা করিতে 
পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন.? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া 
দিয়াছি। অত:পর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছ। ততক্ষণ সে অপেক্ষ! করিল । আবার 

সে পাপ করিয়া বলিল : হে প্রভু ! আমি পাপ করিয়াছি আমাকে ক্ষমা 

করুন। আল্লাহ বলিলেন ; আমার বান্দাহ্ কিজানে যে, তাহার এমন প্রভু 
আছে যিনি ক্ষমা করিতে পারেন এবং শাস্তি দিতে পারেন? আমি আমার 
বান্দাকে ক্ষমা করিলাম । অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছ। সে অবস্থান 

করিল । আবার পাপ করিয়া যেরূপ বলিল, আল্লাহ্ তাহাকে তজ্রপ ক্ষমা 
করিলেন | 

বণনায় ঃ হযরত আব্ হোরায়রা । -_ বোখারী 

8৪ | তিনি বলিয়াছেন : যখন কোন মুমিন গোনাহ করে, তাহার হৃদয়ে 

একটি কৃষ্ণ দাগ (কালো দাগ) পতিত হয় | যদি সে তওবা করে এবং 
ক্ষমা চায়, তাহার হৃদয় ধৌত হয় | যদি সে আবার পাপ করে ইহা বৃদ্ধি 
পায় । এমনকি তাহার সমস্ত হৃদয় ইহাতে আবৃত হয়। ইহাই মরিচা যাহা 

আল্লাহ্ উল্লেখ করিয়াছেন । “কখনই না, বরং তাহারা যাহ। করিয়াছে, তজ্জন্য 

বর্ণনায় $ হযরত আব. হোরায়রা | - বোখারী 

৫ | রস্লূলাহ্ (দঃ) বলিতেন £ হে আল্লাহ্! যাহারা ভাল কাজ করিয়া 
পুরস্কার চায় এবং মন্দ কাজ করিয়া ক্ষমা প্রাথনা করে, আমাকে তাহাদের 

অন্যতম কর । 
বণনায় ঃ হযরত আয়েশা । ্ - ইবনে মাযাহ্ 

৬। তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন কোন বান্দাহ পাপ স্বীকার করিরা ক্ষম! 

প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহার প্রার্থনা কবুল করেন। 
বণনায় £ হযরত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 

৭ | রসলুললাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যে ব্যক্তি দিবসে 'পাপ -করে, আল্লাহ্ 

রাত্রে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বীয় হাত বিস্তার করেন। যে ব্যক্তি 

রাত্রে পাপ করে, আল্লাহ দিবসে তাহাকে প্লহণ করিবার জন্য স্বীয় হাত 
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বিস্তার করেন। ইহা৷ চলিতে থাকিবে যে পর্যন্ত অস্তাচল হইতে স্ব উদয় না 
হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আব, মুসা । মোসলেম 

৮। রমূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ একজন লোক বলিয়াছিল, আল্লাহ্র 
শপথ! আল্লাহ্ অমুককে ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ বলিলেন : সেই ব্যক্তি 

কে, যে আমার প্রতি দোষারোপ করে যে আমি অমুককে ক্ষমা করিব 
না? আমি তাহাকে ক্ষম। করিয়াছি এবং এ লোকটির আমল নষ্ট করিয়া 
দিয়াছি। 

বণনায় ঃ হযবত জনদব | - মোসলেম 

৯ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ক্ষমা চাওয়ার সবৌত্কৃষ্ট পন্থা এই যে, 

তুমি বলিবে : হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য 
নাই। তুমি আমাকে স্যষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমার চুক্তিতে আছি, যতদূর 
সম্ভব তোমার প্রতিশ্রতির উপরে আছি । আমি যে পাপ করিয়াছি উহা! 

হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি | তুমি যে নিয়ামত আমাকে দিয়াছ ; 
তজ্জন্য তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করি এবং আমার পাপের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করি । আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার আর কেহ 
নাই ।' যে ব্যক্তি দু বিশ্বাসের সহিত ইহা বলিয়া সেই দিনে সন্ধ্যার পূর্বে 

মারা যায়, সে বেছেশৃতবাসীদের অন্যতম হইবে এবং রাত্রে ইহা বলিয়। 
ভোরের পৃবে যদি মারা যায়, সেও বেহেশ্তবাসীদের অন্যতম । 

বর্ণনায় £ হযরত সাদ্দাদ। _ বোখারী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহু বলেন, হে আদম সন্তান ! 
তোমার মধ্যে পাপ থাকা সন্তেনও তোমার প্রার্থনা এবং আশার কারণে আমি 
তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি এবং আমি উহ! গ্রাহ্য করিতায় না | হে আদম সন্তান ! 

যদি তোমার পাপ আকাশের মেধ পধন্ত পেৌছিত অতঃপর তুমি আমার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিতাম এবং আমি তাহাতে গ্রাহয 

করিতাম না । হে আদম সন্তান তুমি যদি আমার সঙ্গে পৃথিবী পূর্ণ পাপসহ 
ডি 
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দেখা করিতে এবং আমার সহিত কোনও কিছুর অংশী না করিয়া দেখা করিতে, 
আমি নিশ্চয়ই পৃথিরী-পূণ ক্ষমাসহ তোমার নিকট আসিতাম। 

বর্ণনা £ হযরত আনাস । _তিরমিজী 

১১। তিনি বলিয়াছেন £ প্রত্যেক আদম সম্ভানই পাপাসক্ত এবং সবা- 

পেক্ষা উত্তম এ ব্যক্তিগণ যাহারা অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস | _তিরমিজী 

১২। তিনি বলিয়াছেন ; তিনি (আল্লাহ ) ভয়ের বস্ত এবং ক্ষমার 
অধিকারী । তিনি আরও বলিয়াছেন £ তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন "আমাকে 

ভয় করিবার বিষয় | যে আমাকে ভয় করে আমি তাহাকে ক্ষমা করি ।' 
বর্ণনায় হযরত আনাস । - তিরমিজী 

১৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে অনবরত ক্ষমা চাহিতে থাকে, 
প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট, হইতে আল্লাহ তাহার জন্য একটি পথ বাহির করিবেন 

এবং প্রত্যেক চিন্তা হইতে তাহার জন্য একটি শান্তির পথ বাহির করিবেন । 
তিনি তাহাকে এমন স্থান হইতে রুজী দান করিবেন যাহা সে জ্ঞাত নহে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | _ আবূ দাউদ 

১৪। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) পাঠ করিলেন £ হে আমার বান্দাহগণ ! যাহারা 
নিজের আত্মার প্রতি অধিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ 

হইতে যেন হতাশ বা! নিরাশ না হয়! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া 
দেন এবং তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। ॥ 

বর্ণনায় ঃ হযরত আসমায়া | _ তিরমিজী 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বলে, 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
চাই, এমন আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যিনি চিরজীবিত, 

চিরস্থায়ী, আমি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি |' যদি সে যৃদ্ধ হইতেও 
পলাইয়া আসে, তাহাকে ক্ষমা করা হয়। 

বর্ণনায় : হযরত বেলাল । | -_তিরমিজী 
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১৬। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মুমিনের ক্ষমা প্রার্থনায় আল্লাহ 

নিম়োক্ত ব্যক্তির চাইতে অধিকতর সন্তষ্ট হন। কোন ব্যক্তি তাহার উটের 
উপর খাদ্য ও পানীয় রাখিয়া বিপজ্জনক স্থানে অবতরণ কত্ধিল | সে 

( তথায়) মাথ৷ রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল । জাগিয়া দেখিল যে, তাহার উট 
চলিয়া গিয়াছে | সেউহা খোজ করিতে লাগিল | যখন তাপ ও তৃষ্ণা 
তীবতর হইল,সে বলিল £ আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই বাইব এবং যে 

পর্যন্ত আমার মৃত্যু না হয় নিদ্রা যাইব। সে শুত্যুর অপেক্ষায় হাতের নীচে 
মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেল | নিদ্র। হইতে জাগিয়া তাহার উটটি দেখিতে 

পাইল । উহা খাদ্য ও পানি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে । এই ব্যক্তির সন্তুষ্টি হইতেও 
আল্লাহ্ ক্ষম৷ প্রার্থনাকারী বান্দাহর প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ যসউদ। __বোখারী 

১৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত, 
সে এ ব্যক্তির ন্যায়যে সেই পাপ করে নাই। 

বর্ণন'্য় 2 হযরত আবদুল্লাহ্ | _ইবনে মাষাহ্ 

তকদীর 
তকদীর অর্থে সাধারণতঃ অদষ্ট বুঝায় । তকদীরের শব্দাধ ঃ পরিমাণ, যদ্দার। 
কোন বস্তকে স্থষ্টি করা হইয়াছে । আল্লাহ কুরআনে বলেন £ "আমি প্রত্যেক 

জিনিসই পরিমাণ অনুসারে স্্টি করিয়াছি।” সূর্য তাহার নিদিষ্ট পথে বিচরণ 
করে। ইহা সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহরই নির্দেশ। মানুষের ক্ষেত্রে 
নিদিষ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা, জ্ঞান, আকার-প্রকার, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির ন'মই 
তকদীর | ইহাতে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই, ইহা! আল্লাহরই ক্ষমতা | 
মানুষের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে স্বধীনতা আছে, তজ্জন্যই 

সেদায়ী হইবে । যাহার ক্ষমতা ও জ্ঞান নাই তাহার হিসব-নিকাণও নই! 

কৃরআন বলে £ “তোমার প্রভুর নিকট হইতে সত্য আসিয়াছে | সুতরাং 
যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, যাহার ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর |” মানুষ কি করিবে 

কোন পথে চলিবে তাহা নিদিঃ করিয়া রাখা হয় নাই। অবশ্য উহা আল্লাহ্র 
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জ্ঞানে আছে । করআন বলে £ ' মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নাই | 

“তোমাদের মধ্যে কার্ষে কে উত্তম, তাহাই পরীক্ষার জন্য আমি জন্ম ও মৃত্যু 
ত্ষ্টি করিয়াছি |” মানুষকে জ্ঞানে স্বাধীনতা দান-করা হইয়াছে বলিয়াই মান্ষ 

হিসাব-নিকাশের সহিত জড়িত । এই ক্ষমতা ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারই ইবাদত। 

ইহা পুণ্য অর্জন করে' এবং পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ হয় | অপরপক্ষে ইহাই 
পাপ অর্জন করে এবং শাস্তির কারণ হয়| করআন বলে £ “পাপীদিগকে ব্যতীত 
অন্য কাহাকেও আল্লাহ্ ক্পথগামী করেন না|” জালিমদিগকে আল্লাহ্ 
বিপদগামী ও কপথগার্মী করিবেন। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক দ্রব্যেরই পরিমাণ আছে, 
এমন কি দুর্বলতা এবং জ্ঞানেরও | 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর |. - মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন ; দেশ ধসিয়া যাওয়া এবং রূপাস্তরিত হওয়া 

আমার উন্নতের মধ্যে ঘটিবে | যাহারা তকদীরে অবিশ্বাস করে, তাহাদের 
মধ্যেই ইহা হইবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইব্নে উমর । _ মোসলেম, আব দািদ 

৩। রসৃপুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আকাশ সমূহ ও পৃথিবী স্য্টি হওয়ার 
পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ সমস্ত স্থ্ট জিনিসের তকদীর লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাহার আরশ পানির উপর ছিল। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ আমর। _-মোসলেম 

. 8 | তিনি বলিয়াছেন £ আদম সন্তানগণের সমস্ত হৃদয় একটি হৃদয়- 
রূপে দয়াময়ের অঙ্গলীর মধ্যে অবস্থিত । তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, ইহাকে 

পরিবর্তন করেন। অতঃপর তিনি বলিলেন 2 হে আল্লাহ | হে হৃদয় পরিবর্তন- 
কারী! তোমার প্রতি বাধ্যতার জন্য আমাদের হৃদয় পরিবর্তন কর। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর । . - মোসলেম 

৫। রসূলুললাহ (দঃ) তীহার দুই হাতে দুইখানা কিতাব লইয়া! বলিলেন £ 
এই দুইখানা৷ কিতাব কি, তাহা কি তোমরা আমান? আমরা বলিলাম £ না । যে 
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ব্যক্তি তাহার দক্ষিণ পার্শে ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন : সমগ্র পৃথিবীর 

মালিক হইতে এই কিতাব । ইহার মধ্যে বেহেশ্তবাসীদের নাম, তাহাদের 
পিতার নাম এবং আত্বীযদের নাম আছে । তাহাদের শেষ সংখ্যা পর্যস্ত 
গণনা করা হইয়াছে | তাহার যধ্যে কমান-বাড়ান যাইবে না। বাম পার্শে 

যে ছিল তাহাকে বলিলেন ঃ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব । 

ইহাতে দোযখবাসীদের নাম, তাহাদের পূর্বপুরষ ও আত্বীয়গণের নাম 
রহিয়াছে । ইহাদের সংখ্যা গণনা কর! হইয়াছে । উহাতে কমান-বাড়ান হইবে 

না । সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল কোন্ কার্ষের জন্য ইহা শেষ হইয়াছে? 
তিনি বলিলেন : পরম্পর পরস্পরের সাহায্য কর এবং পরস্পরের নৈকট্য 

অর্জন কর, কেন-না সেযে-কার্ই করুক না কেন, বেহেশৃতীগণের কাধের 

দ্বারা তাহার কার্ধ শেষ হইবে এবং সেযে-কর্ধই করুক না কেন, দোষখীগণের 

কার্ষের ছারা তাহার কার্য শেষ হইবে । অতঃপর তিনি কিতাব দুইখানা 
ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন £ তোমাদের প্রভু বান্দাহ্গণ হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন । একদল বেহেশৃতে এবং একদল দোষখে যাইবে | 

বর্ণলয় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর । --তিরমিজী 

৬1 তিনি বলিয়াছেন আল্লাহ অন্ধকারের মধ্যে তীহার ত্ষ্টকে স্থষ্টি 

করিয়াছেন । অতঃপর স্বীয় আলো হইতে তাহাদের প্রতি আলো দিয়াছেন । 
যাহার উপর সেই আলো পতিত হইয়াছে, সে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে | বাহার 
উপর উছা৷ পতিত হয় নাই,সে পথত্রান্ত হইয়াছে । তাই আমি বলি, আল্লাহ্র 

জ্ঞানের উপর কলম শুকাইয়া গিয়াছে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর । - তিরমিজী 

৭| রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : হযরত আদম ও মুসা প্রভুর সাক্ষাতে 

বিবাদ করিয়াছিলেন । হযরত মুসা বলিলেন : আপনি আদম, আল্লাহ নিজ 

হস্তে আপনাকে স্থ্টি করিয়াছেন। তাহার রূহ বা আত্বা হইতে আপনার 
মধ্যে ফৎকার দিয়াছেন । ফিরেশ্তাগণকে আপনার সম্মুখে সিজ্দাহ করাইরাছেন 
এবং বেহেশতে আপনাকে স্থান দিয়াছিলেন | আপনার দোষের কারণে 
মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। হযরত আদম বলিলেন : আপনি মসা, 
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আল্লাহ আপনাকে তাহার বার্ণী এবং বাক্যের জন্য নিবাচন করিয়াছেন এবং 
আপনাকে কিতাব দিয়াছেন । উহাতে সকল কিছুরই পরিষকার ব্যাখ্যা আছে। 
তিনি আপনাকে গুপ্ত কথার জন্য নিকটবর্তী করিয়াছেন । আপনি আমার 

স্থষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহকে তৌরাত লিখিতে দেখিয়াছেন £ তিনি বলিলেন £ 
চল্লিশ বৎসর পূবে। উহাতে কি দেখিমাছেন, আদম তাহার প্রভুকে অমান্য 
করিয়া পথন্রান্ত হইয়াছে? তিনি ( মুসা ) বলিলেন £ হাঁ । তিনি (আদম) 
বলিলেন £ তবে কি আপনি আমাকে এমন কাধের জন্য দোষারোপ করিবেন 
যাহা আমার স্থ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাহা আমি করিব বলিয়া আল্লাহ্ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : হযরত আদম মুসার 
উপর এই ভাবে জয়ী হইলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়র!। _ মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম সন্তানের 

ব্যভিচার বা জিনার অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন , তাহা নিসন্দেহে 

তাহাকে অভিভূত করিবে । চক্ষুর জিনা কৃদৃষ্টি ; রসনার জিনা মন্দ তর্ক- 
বিতর্ক এবং কপ্রবৃত্তি আশা ও মোহ পোষণ করে এবং গুপ্তঅঙ্গ ইহাকে সত্য 
বা মিথ্যা প্রমাণ করে। অন্য বর্ণনায়ঃ আদম সন্তানের জিনার কথা৷ 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে | ইহা অবশ্যই ঘটিবে | চক্ষদ্বয়ের জিনা কদৃষ্টি এবং 
কণ্ণদ্বয়ের জিনা কৃ-কথা শ্ববণে। রসনার জিনা মন্দ বাক্য বলা, হস্তের জিনা 
ধরা, পায়ের জিনা চলা এবং হৃদয়ের জিনা কামভাব এবং আশা পোষণ করা 

এবং গুপ্ততঙ্গ তাহা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে। 
বণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা। -_বোখারী, মোসলেম 

৯। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ আমি একজন যুবক | আমার . প্রবৃত্তির 
উপর কষ্ট অনুভব করি | স্ত্রী গ্রহণের সঙ্গতি আমার নাই | তিনি নীমৰ 

রহিলেন। এইরূপ চতুর্ববার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন £ হে আৰু 

হোরায়রা ! তোমার যাহা হইবে তাহার সম্বন্ধে লেখা শুকাইয়া' গিরাছে, সুতরাং 

খোজা হও অথবা ইহা ত্যাগ কর । 

- বর্ণনায় $ হযরত আবু হোরায়রা । --বোখারী 
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ব্যক্তি তাহার দক্ষিণ পার্শখে ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন £ সমগ্র পৃথিবীর 
মালিক হইতে এই কিতাব । ইহার মধ্যে বেহেশৃতবাসীদের নাম, তাহাদের 
পিতার নাম এবং আত্বীযদের নাম আছে | তাহাদের শেষ সংখ্যা পর্যস্ত 
গর্ণনা করা হইয়াছে | তাহার মধ্যে কমান-বাড়ান যাইবে না । বাম পারে 

যে ছিল তাহাকে বলিলেন: সমগ্র পৃথিবীর মালিক হইতে এই কিতাব। 

ইহাতে দোযখবাসীদের নাম, তাহাদের পূর্বপুরষ ও আত্মীয়গণের নাম 
রহিয়াছে | ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে | উহাতে কমান-বাড়ান হইবে 

না| সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল £ কোন্ কার্ষের জন্য ইহা শেষ হইয়াছে? 
তিনি বলিলেন £ পরস্পর পরম্পরের সাহায্য কর এবং পরস্পরের নৈকট্য 
অর্জন কর, কেন-না সেযে-কাই করুক না কেন, বেহেশৃতীগণের কাষের 
দ্বারা তাহার কাষ শেষ হইবে এবং সে যে-কারই করুক না কেন, দোযখীগণের 

কার্ষের দ্বারা তাহার কাধ শেষ হইবে । অতঃপর তিনি কিতাব দুইখানা 
ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন £ তোমাদের প্রভু বান্দাহগণ হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন। একদল বেহেশতে এবং একদল দোষখে যাইবে | 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর। --তিরমিজী 

৬। তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ অন্ধকারের মধ্যে তীহার স্যট্রকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন । অত:পর স্বীয় আলো হইতে তাহাদের প্রতি আলো দিয়াছেন । 
যাহার উপর সেই আলো পতিত হইয়াছে, সে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে | যাহার 
উপর উহা পতিত হয় নাই,সে পথভ্রান্ত হইয়াছে! তাই আমি বলি, আল্লাহ্র 
জ্ঞানের উপর কলম শুকাইয়া গিয়াছে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুললাহ বিন্ আমর | -_ তিরমিজী 

৭ | রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ হযরত আদম ও মুস৷ প্রভুর সাক্ষাতে 
বিবাদ করিয়াছিলেন । হযরত মুসা বলিলেন ঃ আপনি আদম, আল্লাহ্ নিজ 

হস্তে আপনাকে স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার রূহ বা আত্বা হইতে আপনার 

মধ্যে ফুৎকার দিয়াছেন | ফিরেশ্তাগণকে আপনার সম্মুখে সিভ্দাহ করাইয়াছেন 
এবং বেহেশতে আপনাকে স্থান দিয়াছিলেন। আপনার দোষের কারণে 
মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াহেন। হযরত আদম বলিলেন : আপনি মসা, 
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আল্লাহ আপনাকে তাহার বাণী এবং বাক্যের জন্য নিবাচন করিয়াছেন এবং 
আপনাকে কিতাৰ দিয়াছেন । উহাতে সকল কিছুরই পরিষকার ব্যাখ্যা আছে। 
তিনি আপনাকে গুপ্ত কথার জন্য নিকটবতী করিয়াছেন। আপনি আমার 

স্থ্টির কতকাল পূৰে আল্লাহকে তৌরাত লিখিতে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন £ 
চল্লিশ বৎসর পূর্বে। উহাতে কি দেখিয়াছেন, আদম তাহার প্রভুকে অমান্য 
করিয়া পথত্রান্ত হইয়াছে? তিনি ( মুসা) বলিলেন; হা। তিনি (আদম) 
বলিলেন ঃ তবে কি আপনি আমাকে এমন কারের জন্য দোষারোপ করিবেন 
যাহা আমার স্থষ্টির চল্লিশ বৎসর পূবে তাহা আমি করিব বলিরা আল্লাহ্ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ঃ হযরত আদম মুসার 

উপর এই ভাবে জয়ী হইলেন। 
বর্ণনায় ; হযরত আবূ, হোরায়র! | _ মোসলেম 

৮| রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম সন্তানের 
ব্যভিচার বা জিনার অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন , তাহা! নিঃসন্দেহে 

তাহাকে অভিভূত করিবে। চক্ষুর জিনা কৃদৃষ্টি; রসনার জিনা মন্দ তর্ক- 
বিতর্ক এবং কপ্রবৃত্তি আশা ও মোহ পোষণ করে এবং গুপ্তঅঙ্গ ইহাকে সত্য 
বা মিথ্যা প্রমাণ করে। অন্য বর্ণনায়; আদম সন্তানের জিনার কথা 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে | ইহা অবশ্যই ঘাটবে | চক্ষদ্বয়ের জিনা কৃষ্টি এবং 
কর্ণদ্বয়ের জিনা কৃ-কথা শ্ববণে। রসনার জিনা মন্দ বাক্য বলা, হস্তের জিনা 
ধর1, পায়ের জিনা চলা এবং হৃদয়ের জিনা কামতাব এবং আশ! পোষণ করা 
এবং গুপ্তঅঙ্জ তাহা সত্য বা মিথ্যা বলিয়। প্রমাণ করে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | _ বোখারী, মোসলেম 

৯।| আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আমি একজন যুবক। আমার . প্রবৃত্তির 

উপর কণ্ঠ অনুভব করি | স্ত্রী গ্ুহণের সঙ্গতি আমার নাই | তিনি নীয়ৰ 

রহিলেন। এইরূপ চতুর্ববার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন £ হে আৰু 
হোরায়রা ! তোমার যাহা হইবে তাহার সন্বন্ধে লেখা শুকাইয়া'গিয়াছে, সুতরাং 
খোজা হও অথবা ইহা তাগ কর । 

" বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোায়রা | --বোখারী 
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১০| তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্র হস্ত পরিপূর্ণ ।.কোন ব্যয়ই উহাকে 
হ্বাস করিতে পারে না । তিনি রাত্র-দিন প্রভূত দান করেন। তিনি আসমান 

ও'যমিন স্থ্টি করা অবধি কত দান করিয়াছেন তাহা কি তোমরা চিন্তা কর? 
যাহা তাহার হাতে আছে তাহা কখনই কমে না। তীহার আরশ পানির 
উপর এবং তাহার হাতে পাল্লা । তিনি উহা নামান ও উঠান | অন্য বর্ণনায় 2 

আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. হোরায়রা । _ বোখারী, মোসলেম, 

১১। আবিশ্বাসীদের শিশুগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 

বলিলেন : তাহাদের কি হয় উহা! আল্লাহই ভাল জানেন । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেম 

১২। আমরা তকদীর সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে থাকাকালীন তিনি 
আসিয়া রাগান্বিত হইলেন, তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি 

জিজ্ঞাসা করিলেন £ তোমাদিগকে কি এই বিষয় আদেশ করা হইয়াছে ব৷ 

ইহা সহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে £ তোমাদের পৃববরতীগণ এই বিষয়ে 
তর্ক-বিতর্ক করিয়া ধ্বংস হইয়াছে । আমি তোমাদের জন্য শপথ লইয়াছি যে, 

তোমরা এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিবে না । ] 
বণনায় ঃ$ হযরত আৰু ছোরায়রা | _তিরমিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন; যখন আল্লাহ আদমকে স্ষ্টি 

করিলেন, তিনি তাহার পিঠে হাত রাখিলে .শেষদিন পরধস্ত তাহার বংশধর 

যত মানুষ স্থ্টি করিবেন উহা তাহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িল। প্রত্যেকের দুই 
চক্ষর মধ্যবর্তী স্থানে একটি আলোর ফলক স্থাপন করিলেন। অতঃপর 
তিনি সকলকে আদমের নিকট উপস্থিত করিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল £ 
হে প্রভু! ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন ; তোমার বংশধরগণ । 
তথ্মাব্যে সে একজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল: ছে প্রভু! ইনি কে? তিনি 
বলিলেন : দাউদ | সে জিজ্ঞাসা করিল £ তাহার বয়স কত দিন নিদি্ হইয়াছে ঈ 
তিনি বলিলেন : ষাট বৎসর | সে বলিল £ আমার বয়স হইতে চল্লিশ বৎসর 
তাহাকে দান করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন : আদমের বয়স চল্লিশ বৎসর 



তকদীর ৩৩ 

বাকী থাকিতেই শেষ হইল । মৃত্যুর ফিরেশৃতা আসিলে আদম বলিলেন £ 
আমার বয়স কি এখনও চল্লিশ বৎসর বাকী নাই? সেবলিল: তোমার 
ধংশধর দাউদকে তুমি কি তাহা দান কর নাই? তখন আদম বিবাদ শুরু 
করিল এবং তাহার ফলে তাহার বংশধরগণও বিবাদ করিল । আদম ভুলিয়া 
গিয়। (নিষিদ্ধ ) বৃক্ষ হইতে ফল ভক্ষণ করিল। তাহার ফলে তাহার 
বংশধরগণও ভুলিয়া গেল এবং পাপ করিল। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়রা । বোখারী, মোসলেষ, আবু দাউদ, তিরমিজী 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কোন কোন বান্দাহ দোষখে বেহেশতের 

অধিবাসীদের অন্যতম হইয়া দোষখবাসীদের কাজ করিতে থাকিবে এবং 
কোন কোন বান্দাহ দোযখবাসীদের অন্যতম হইয়া বেহেশতের অধিবাসীদের 
কার্য করিতে থাকিবে । নিশ্চয়ই কার্ষের শেষ ফল দেখিয়াই কার্ষের বিচার 
হইবে। ৃ 

বর্ণনায় £ হযবত সহল বিন্ সা'দ। _ বোখারী, মোসলেম 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ১ সবপ্রথম আল্লাহ কলমকে স্যট্টি 

করিয়া বলিলেন £ লিখ | ( কলম ) বলিল £ কি লিখিব ?£ তিনি বলিলেন £ 
তকদীর লিখ | ন্মুতরাং যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা অনস্তকাল 

পর্যন্ত স্থাষ্টি হইবে, তাহা লিখিল। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ওবাদাহ্ বিন্ সোয়ামেত। _ তিরমিজী 

১৬। রসূলুলাহু (দঃ)-কে বলা হইল; আপনি যে বিষ মিশিত ছাগ- 

মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রত্যেক বখসরই আপনাকে কষ্ট 
দিতেছে £ তিনি বলিলেন £ যাহা! আমার তকদীরে লেখা হইয়াছে তাহাই 

আমাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং আদম তাহার মাটি হইতে স্থষ্টি হইয়াছে । 
বণনায় £ হযরত উম্মে সালমাহ্ | _ ইবনে মাধাহ্ 

ঞ 
১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তির অদৃষ্টে যে দেশে মৃত্যু 

হইবে লেখা হইয়াছে, তথায় যাইবার জন্য তিনি এক আবশ্যকতা স্থট্টি করেন। 
বণূনায় £ হযরত মাতার বিন্ ওকামেসপ | . - তিরমিজী 

২৩--- | 
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১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার উম্মাতের মধ্যে দুই দলের 

জন্য ইসলামের কোন অংশ নাই । (উহারা) কাদরিয়!' (যাহারা বলে কার্ষের 

দ্বারাই অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয় | তকর্দীর বলিয়া কিছু নাই ) এবং “মরজিয়া' 
(যাহারা বলে, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটবে, কাধ করিয়া কি লাভ!) 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আববাস । --তিরমিজী 

১৯। রসূলুল্লাহ (দ :)-প্রায়ই প্রার্থনা করিতেন £ হে হৃদয় পরিবর্তনকারী। 
তোমার ঘর্মের প্রতি আমার ইদয়কে লুদুট কর । আমি বলিলাম : আমি আপনার 
প্রতি এবং আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়াছি, তবুও কি আমাদের জন্য ভয় করেন? তিনি বলিলেন £ আল্লাহর 

দুই অঙ্গুলীর মধ্যে সমস্ত হৃদয় অবস্থিত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন ইহা- 
দিগকে পরিবতন করেন । 

বর্ণনায় ং হযরত আনাস । --তিরমিজী, ইবনে মাষাহ 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বনিয়াছেন : যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, প্রাতে ও রাত্রে তাহার স্থান তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়. 
এবং বল! হয় যে পধস্ত আল্লাহ তোমাকে পনকরথান না করেন, সেই পর্যন্ত 
ইহাই তোমার স্থান। + 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর | _ বোখারী, মোসলেম 

২১। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 2 আমরা যে মন্ত্র পড়ি ব৷ 

ওউষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে চাই বা তাবিজের ভরসা করি, তাহা 
কি আল্লাহর তকদীরের কিছু রদ করিতে পারে ? হযরত (দঃ) বলিলেন £ 
ইহা করাই আল্লাহ্র তকদীর | 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ খেজাম| | _- তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 

২২। দুইজন লোক রস্লুল্লাহ্ (দঃ )-কে ভিষ্টাসা করিয়াছিল £ 

লোকজন অদ্য যাহা করে এবং যে পরিশ্রম করে তাহার সম্বন্ধে আমাকে 
জ্ঞাত করন। ইহা কি তাহাদের তকর্দীরে লেখা আছে বা তাহারা যাহা! 
করিয়াছে তাহা কি তকদীরে লেখা ছিল? তিনি বলিলেন £ তাহা নহে, 
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যাহা! তাহার অদৃষ্টে লেখা ছিল, তাহাই হইয়াছে । করআন সাক্ষ্য দেয় £ 
এবং মানুষের আত্মার শপথ ও যিনি তাহাকে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা 

সঠিকভাবে শোভিত করিয়াছেন এবং অবশেষে তাহাকে তাহার পাঁপ- 
পুণ্যের ফলাফল জানাইয়া৷ দিয়াছেন ।” 

বর্ণনায় £ হযরত এমরান বিন্ ছনেন। -মোসলেম' 

২৩। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও স্থষ্টি তাহার 
মাতার গর্ভে 8০ দিন শুক্ররূপে থাকে । অতঃপর কিছু সময়ের জন্য 
রক্তের আকার ধারণ করে | অতঃপর উহা মাংসখগুরূপে পরিণত হয়। 
তৎপর আল্লাহ চারিটি বাক্যসহ একজন ফিরেশৃতা (দূত) তাহার নিকট 
পাঠাইয়া দেন এবং তাহার কার্য, বয়স, জীবিকা এবংসে ভাগ্যবান বা দূর্ভাগ।, 

তাহা লিখিয়া৷ দেয় | অত:পর তাহার মধ্যে রূহ (আত্মা) ফৎকার করিয়া 
দেওয়া হয় । যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই তীহার শপথ! তোমাদের মধ্যে 
কেহ কেহ বেহেশৃতের অধিবাসীদের কাধ করিতে থাকিবে | এমন কি 
যখন তাহার এবং বেহেশতের মধ্যে মাত্র এক হাত দৃরত্ব থাকিবে । তখন 

তকদীর তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে এবং -সে দোযখবাসীদের কাধ 

করিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে । তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দোযখবাসীদের 
কার্ধ করিতে থাকিবে, এমন কি যখন তাহার এবং দোযখের মধ্যে মাত্র এক 

হাত দূরত্ব থাকিবে, তখন তকদীর তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে 
এবং সে তখন বেহেশ্তবাপীদের কার্য করিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে। 

'বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মস্উদ । --বোখারী, মোসলেম 

২৪| আমি হযরত ওবাই বিন্ কায়াৰের নিকট বলিলাম 2 তকদীর 

সম্পর্কে আমার মনে কিছু সন্দেহে আছে, আমাকে একটি হাদীস বলুন 
যাহাতে আমার মন হইতে আল্লীহ সন্দেহ দূর করেন। তিনি বলিলেন £ 

যদি আল্লাহ্ সমস্ত আসমান ও যমিনের অধিবাসীদের শান্তি দিতে ইচ্ছা 

করিতেন, তিনি অত্যাচারী না হইয়া শাস্তি দিতে পারিতেন এবং যদি 

রহম করিতেন, তাহাদের কাধের চাইতে তাহার দয়া অধিকতর উত্তম 
হইত। যদি তুমি ওছুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, 
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তিনি তাহা কবুল করিবেন না যে পর্যস্ত তুমি তকদীরে বিশ্বাস না কর 
এবং যে পর্ষস্ত তোমার এই জ্ঞান না হয়; যে বিপদ-আপদ তোমার উপর 

পতিত হয়, তোমার পাপের জন্য এবং যদি ইহা ব্যতীত অন্য অবস্থায় 

তোমার মৃত্যু হয়, তুমি দোযখে যাইবে | সে বলিল: অতঃপর, আমি 
আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদের নিকট গেলে তিনিও তন্রপ বর্ণনা করিলেন, 
হোজায়ফা বিন্ ইয়ামানের নিকট গেলে তিনিও উহাই বলিলেন । অতঃপর 

যায়েদ ইবনে সাবেতের নিকট গেলে তিনিও রসূলুল্লাহ (দ:)-এর এই হাদীস 
বর্ণনা করিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে দাইলাশী। - আব. দাউদ 

২৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে তকদীর সম্পর্কে কিছু তর্ক- 

বিতর্ক করে, বিচারের দিন সেই সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। 

যে তর্ক-বিতর্ক করে না তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] । --মেশ্কাভ 

তকবীরের পর নামাযের ধার! 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) তকবীরে তাহ্রীমা ও কেরাতের মধ্যে কিছু ময় 
নীরব থাকিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ আপনি তকবীর ও ক্রআন 
পাঠের মধ্যে নীরবতায় কি পাঠ করেন? তিনি বলিলেন £ আমি বলি : হে' 

আল্লাহ! আমি ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাও যেমন 
তুমি ব্যবধান করিয়াছ পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে 
পরিষ্কার কর পাপ হইতে যেভাবে পরিঘকার কর! হয় সাদা কাপড় ময়লা 
হইতে | হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ধুইয়া ফেল পানি, বরফ 
ও প্রবল বৃষ্টি দ্বারা |. ূ 

বণণনায় £ হযরত আবু হোনায়রা | -- বোখারী, মোগলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দ£ঃ) যখন দ্বিতীয় রাকাতের পর দীঁড়াইতেন “আল- 

হামৃদুলিল্লাহ্' দ্বারা কেরাত আরম্ভ করিতেন, চুপ থাকিতেন না। 
বর্ণনায় £ হযরত আব হোরায়রা | --বোখারী। মোপসলেম 
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৩।সরসূলল্লাহ (দঃ) যখন নামাযে দীড়াইতেন বা নামাষ শুর করিতেন 

তখন তকবীরে তাহ্রীমা বলিতেন। অতঃপর বলিতেন ; আমি সকল দিক 

হইতে বিমুখ হইয়া মুখ ফিরাইয়াছি তাহার দিকে যিনি আসমান ও যমিনকে 
স্থষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্গত নহি । নিশ্চয়ই আমার নামায, 
আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ্র জন্য। তাহার কোনও 
অংশী নাই। আর ইহারই জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি মুসলমানদের 

অন্তর্গত | আল্লাহ্, তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই ; তুমি 

আমার প্রভু আর আমি তোমার দাঁস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি 
এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি, সুতরাং তুমি আমার অপরাধ 

ক্ষমা করিরা দাও। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেহ অপরাধ সমূহ ক্ষমা 
করিতে পারে না এবং চালাও আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ব্যতীত 

আর কেহ উত্তম পথে চালাইতে পারে না এবং দূরে রাখ আমা হইতে 
উহার মন্দকে, তুমি ব্যতীত আর কেহ উহার মন্দকে আম! হইতে দূরে রাখিতে 
পারে না । আল্লাহ্, উপস্থিত আছি আমি তোমার দরবারে, আর প্রস্তুত আছি 
তোমার আদেশ পালনে,কল্যাণ সকলই তোমার হাতে এবং কোনও অকল্যাণই 

তোমার প্রতিবর্তয় না । আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই 
দিকে প্রত্যাবতন করিতেছি | তুমি মঙগলময়, তুমি উচচ। আমি তোমার 
নিকট ক্ষম। ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমার দিকেই ফিরিতেছি | আর যখন 

তিনি রুকু করিতেন ; বলিতেন £ “আল্লাহ্, আমি তোমারই জন্য করুক 

করিলাম এবং তোমাকেই বিশ্বাস করিলাম এবং তোমার নিকটই আ'ক্ম- 
সমর্পণ করিলাম । তোমার নিকট বিনীত আমার শুবণ শক্তি, আমার দৃষ্টি 

শক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার শিরা-উপশিরা । অতঃপর যখন 

মাথা তুলিতেন বলিতেন ₹ “হে আল্লা ! হে আমাদের প্রতিপালক ; তোমারই 
জন্য প্রশংসা সমগ্র আসমান ও যমিন এবং উহার মাঝখানে যাহা কিছু 
আছে সে সকল পূর্ণ করিয়া এবং ইহার পর তুমি যে কোন জিনিস স্থষ্ট 
করিবে তাহা পূর্ণ করিয়। | এবং যখন সিজদাহ্ করিতেন, বলিতেন ঃ 
“হে আল্লাহ । আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজদাহ্ করিলাম এৰং তোমাতেই 
বিশ্বাস রাখি আর তোমরই প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম | আমার মুখমণ্ডল 
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তাহারই উদ্দেশ্যে সিজদাহ করিল যিনি উহাকে স্থট্টি করিয়াছেন ও উহার 

আকৃতি দান করিয়াছেন এবং উহার কান ও চক্ষ খুলিয়াছেন। মঙ্গলময় 
আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ স্ট্টিকত্তা |” অতঃপর সবশেষে অত্যাহিয়্যাতু ও সালামের মধ্যে 
বলিতেন : হে আল্লাহ!" আমাকে ক্ষমা কর, যাহা আমি পূর্বে করিয়াছি 
এবং যাহা আমি পরে করিয়াছি এবং যাহা আমি গোপনে করিয়াছি আর 

যাহা আমি প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং যাহা আমি অতিরিক্ত করিয়াছি আর 

যাহা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত আছ | তুমিই আদি, তুমিই অনস্ত, 
তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। ও 

বণনায় £ হযরত আলী। - মোসলেম 

৪| রসূলুল্লাহ (দ:) যখন নামায আরম্ভ করিতেন, বলিতেন : "তোমার 
পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি : হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সহিত । তোমার 

নাম মঙ্গলময়, উচচ তৌঁমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই |”? 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশ। । - তিরমিজী, আব্ দাউদ, ইবনে মাধাহ্ 

তসবীহর নামাঘ 
১।. রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ হে আব্বাস! আমি কি আপনাকে 

দিব না? আমি কি আপনাকে দান করিব না? আমি কি আপনাকে 

জানাইব না? আমি কি আপনাকে দশটি গুণে গুণান্বিত করিব না? যখন 
আপনি তাহা করিবেন, আল্লাহ আপনার পাপক্ষম! করিবেন! ইহার (পাপের) 
প্রথম, ইহারি শেষ, ইহার পুরাতিন, ইহার নূতন, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, 

ইহার বড়, ইহার প্রকাশ্য (ক্ষমা করিবেন) | আপণি চারি রাকাতি নামায 

পড়িবেন। যখন প্রথম রাকাতে কেরাত শেষ করিবেন, তখন দীঁড়ান 
অবস্থায় ১৫ বার বলিবেন £ আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, 

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আল্লাহ সবশেষ্ঠ”, অতঃপর রুকু দিবেন 
এবং রুকু অবস্থায় ইহা ১০ বার বলিবেন। রুকু হইতে মাথা তুলিয়া ১০ 
বার ইহা বলিবেন। অতঃপর সিজদায় গিয়া ১০ বার বলিবেন। সিজদাহ্ 



তসবীহর নামায ৩৩৫৯ 

হইতে মাঁথা তুলিয়া ১০ বার বলিবেন। আবার সিজদায় গিয়া ১০ বার 
বলিবেন। সিজদাহ.হইতে মাথা তুলিয়া ১০ বার বলিবেন। এইভাবে চারি 
রাকাতে বলিবেন। যদি দিনে একবার পারেন পড়িবেন। যদি তাহা না৷ 

পারেন সপ্তাহে একবার পড়িবেন। যদি তাহাঁও না প্রারেন প্রত্যেক মাসে 

একবার পড়িবেন। যর্দি তাহাঁও না পারেন বৎসরে একবার | যদি তাহাও 

ন|৷ পারেন তবে জীবনের মধ্যে একবার পড়িবেন। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । --আব দাউদ 

তসবীহু, তাহুমীদ, তাহুলীল, তকবীর 
তসবীহ্ : (সোব্হানাল্লাহ্ ) আল্লাহ্ পবিত্র | তাহমীদ : ( আল-হামদুলিল্লাহ্ ) 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র | তাহ্লীল : (লা-ইলাহা -ইন্লাল্লাহ্ ) আল্লাহ্ ব্যতীত 
কোন উপাস্য নাই। তকবীর ; (আল্লাহু আকবর) আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ। 
তাহ্মীদ : (সোবৃহানাল মালেকুল কৃদ্দুস ) পবিত্র রাজার গৌরব | 

হাইলুলাহ 2 (লা-হাওলা ওলা কৃয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ ) আল্লাহ ব্যতীত 

অন্য কাহারও কোন ক্ষমত। নাই । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সবাপেক্ষা উত্তম বা আল্লাহ্র নিকট 
প্রিয় বাক্য চারিটি। সোবৃহানাল্লাহ, আল্হমিদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ এবং 
আল্লাহু আকবর | ইহার মধ্যে যে বাক্য দ্বারাই শুরু কর তোমার অনিষ্ট 
হইবে না। 

বণনায় £ হযরত সামোরাহ । - বোখারী, মোসলেষ 

২ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সুধ যাহার (বিশৃব-ব্রদ্ষাণ্ডের ) উপর 

কিরণ দেয়, তাহা হইতে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়: সোব্হানাল্লাহ্ 

আন্হামদুলিল্লাহ্।, লা-ইলাহা -ইল্লাল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর । 

বণনায় £ হযরত আব্. হোরায়র] | _-মোসলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার “সোব্হানাল্লাহ 

ওয়া বেহামদিহি' পাঠ করে তাহার অপরাধ সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় অসংখ্য 

হইলেও উহা ক্ষম। করা হয়| 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়রা | -_ বোখারী 
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8| তিনি বলিয়াছেন : যে কোন ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ 

বার 'সোব্হানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি * পাঠ করে, কিয়ামতের দিনে সে 
ইহা হইতে উত্তম কার্য আনিতে পারিবে না! । 

বর্ণনায়-ঃ হযরত আব্. হোরায়র]। _ বোখারী 

৫ | তিনি বলিয়াছেন £ দুইটি বাক্য রসনার জন্য হালকা , মিজানের 
জন্য ভারী এবং দয়াময়ের নিকট প্রিয় : “সোব্হানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি 
এবং সোবহানাল্লাহিল আযীম 1” 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা। -_ বোখারী 

৬। তিনি বলিয়াছেন £যে ব্ক্তি দিনে ১০০ বার “আল্লাহ্ ব্যতীত 

অন্য.উপাস্য নাই, তিনি এক, তাহার অংশী নাই, বাজত্ব তীহারই, প্রশংসা 

তীহারই , সমস্ত বস্তর উপর তিনিই ক্ষমতাশালী” __পাঠ করে, সে ১০ জন 
দাস মুক্তির পূণ্য লাভ করে; ১০০ পুণ্য তাহার জন্য লেখা হয় এবং 
তাহার ১০০ পাপ মুছিয়া ফেল৷ হয় এবং এ ব্যক্তিকে শয়তানের কবল হইতে 
রক্ষা করার জন্য একজন প্রহরি এ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। কোন 
লোক ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট সওয়াব পায় না ; শুধু এ লোক ব্যতীত যে 
তদনূরূপ বা ততোধিক কার্ধ করে | -. 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. হোবায়র। | |] বোখারী 

৭| তিনি বলিয়াছেনঃ যে বলেঃ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহ 
আকবর' তাহার প্রভু তাহাকে এই বলিয়া সমর্থন করেন: আমি ব্যতীত 
অন্য প্রভ নাই এবং আমিই সবশ্েষ্ঠ | যখন সে বলে: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য 

প্রভু নাই, তিনি এক, তীহার কোনও অংশী নাই ।' তিনি বলেন £ আমি 

ব্যতীত কোন প্রভূ নাই, আমি এক, আমার অংশী নাই। যখন সেবলে 

“আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু নাই, তাহারই রাজত্ব, তাহারই প্রশংসা । তিনি বলেন: 
আমি ব্যতীত প্রভু নাই, আমারই রাজত্ব এবং সকল প্রশংসা | যখন সে 

বলেঃ “আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যত শক্তি ও ক্ষমত। আল্লাহ্র 
সাহায্য ব্যতীত হয় না।” তিনি বলেন: “আমি ব্যতীত অন্য প্রভু নাই, 

যত শক্তি ও ক্ষমতা আমার সাহায্য ব্যতীত হয়না |" ফে ইহা! তাহার 



তসকীহ্, তাহ্ষীদ, তাহলীন, তকবীর ৩৬১ 

অস্গুখেব সময বলে এবং পৰে মাবা যায, দোযখেব আগুন তাহাকে ভক্ষণ 

(দগ্ধ) কবিতে পাবিবে না। 
বর্ণনা £ হযরত আব. হোবায়বা | -তিবমিজী 

৮1। তিনি বলিয়াছেন £ বহুবাব বল £ “লা হাওলা ওযালা ক্য্যাতা 

ইল্লা বিল্লাহ”, কেন-না ইহা বেহেশৃতেব বত্র। 
বর্ণনায় £ হযবত আবু হোবাযবা। -তিবমিজী 

৯ | তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন : তোমাঁদেব কেহ কি প্রত্যহ ১০০০ পুণ্য 

পাইতে পাবে না? একজন জিজ্ঞাসা কবিল £ কিকপে আমাদেব কেহ 

প্রত্যহ ১০০০ পণ্য পাইতে পাবে? তিনি বলিলেন : ১০০ বাব তসবীহ্ 

পাঠ কবিলে তাহাব জন্য ১০০০ পুণ্য লেখা হইবে এবং ১০০০ পাপ 
ক্ষমা কৰা হইবে। 

বর্ণনা : হযবত সাযাদ। মোসলেম 

১০। একজন গ্রাম্য আবব বমূলুল্লাহ্ (দঃ)-এব নিকট আসিযা বলিল £ 
আমাকে পাঠ কবিবাব জন্য একটি কথা শিখাইযা দিন । তিনি বলিলেন £ 
বল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, ভিনি এক, তাঁহাব কোন অংশী নাই, 
আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বে সর্বশেষ্ঠ,সকল প্রশংসা তীহাবই,বিশৃ-ব্রন্মাণ্ডেব প্রতিপালক আল্লাহ্ 

পবিত্র | আল্লাহ সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই, তিনি গৌব- 
বান্বিত, তিনি বিজ্ঞ। সে বলিল: ইহা ত আমাৰ প্রভুব জন্য | আমাৰ জন্য 
কি? তিনি বলিলেন : বল, হে আল্লাহু ! আমাৰ প্রতি অনুগ্রহ কব, আমাকে সবল 
সহজ পথ প্রদর্শন কব, আমাকে খাদা দাও এবং আমাকে ক্ষমা কব। 

বর্ণনা : হযবত সায়াদ। --মোসলেম 

১১। একদা বসূলুল্লাহ (দ:) একটি শুক পাতা বিশিষ্ট গাছেব নিকট 

দিয়া যাইবাব সমযে স্বীয লাঠি ছ্বাবা উহাকে আঘাত কবিলে পাতাগুলি 
ঝাবিয়া পড়িযা গেল। তিনি বলিলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ব, আল্লাহ্ 

পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আল্লাহ্ সবশ্রেষ্ঠ । যেবপ 
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এই বৃক্ষের পাতাগুলি নীচে পড়িয়া গেল, তত্রপ এই ১৪ বান্দাহর 
(মানুষের) পাপকে দূরীভূত করে | 

বর্ণনায় £ হষবত আনাস । * _তিরনিজী 

১২। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ষে ব্যক্তি প্রাতে ১০০ বার এবং 
রাত্রে ১০০ বার তসবীহ্ পাঠ করে, সে এর ব্যক্তির ন্যায় যে ১০০ বার 
হজ্ভঞ করে | যেপ্রাতে এবং রাত্রে ১০০ বার করিয়া তাহ্মীদ পাঠ করে, 
সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর পথে ১০০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে আক্রমণ্ণ 
করে।যে পরাতে এবং রাত্রে ১০০ বার করিয়া তাহলীল পাঠ করে, সে ত্র 
বাক্তির ন্যায় যে ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য হইতে ১০০ জন দাসকে মুদি 
দেয়। যে প্রাতে এবং রাত্রে ১০০ বার তকবীর পাঠ করে তাহার চাইতে 

অধিক পূণ্য সেই দিন আর কেহই পায় না, কেৰল এ লোক ব্যতীত যে উহা 

পাঠ করে বা উহার অধিক পাঠ করে। 
বর্ণনায় : হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। -্তিরহিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সববাপেক্ষা উত্তম যিকির লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ এবং সবাপেক্ষা উত্তম দোয়৷ £ আলহার্দুলিল্লাহ | 

বণনায় £ হযরত জাবের । - তিরমিজী 

তায়াম্মুম 

পবিত্র মাটির সাহ।য্যে পবিত্র হওয়াকে তায়াম্মুম বলে | যখন ফরয গোসল 
বা অযুর প্রয়োজন হয়, তখন পানি না পাওয়া গেলে অথব! পানি ব্যবহারে 
অঙ্গুখের সন্ভবন। থাকিলে ব! পী়। বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিলে পানি ব্যবহার 
না করিয়৷ তায়াম্ুম করিলেই অধু বা! গোসলের কাজ হইবে । আল্লাহু বলেন £ 

যদি তোমরা পীড়িত হও অথব! ভ্রমণে রত থাক অথবা তোমাদের কেহ মল- 
মূত্র ত্যাগ করির। আসে ব৷ স্ত্রীসহবাস করে, তধন যদি পানি ন। পাওয়। যায় 
তায়াম্মুম কর, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হস্তহ্বয় পবিত্র মাটি দ্বার যোসেহ কর | 
আল্লাহ তোমাদিগকে কই দিতে ইচ্ছ। করেন ন।, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে 

পবিত্র করিতে ইচ্ছ। করেন । 
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১। রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত একবার আঁমরা সফরে ছিলাম | তিনি 
সকলকে নামায পড়াইলেন। নামায শেষে দেখিলেন : এক ব্যক্তি এক পার্শে 

বসিয়া রহিয়াছে, নামায পড়ে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : হে অমুক ! 
তোমাকে কিসে বাধা দিল লোকের সহিত নামায পড়িতে ? সে বলিল 

আমি অপবিত্র এবং পানি নাই | তিনি বলিলেন : এই মাটি ব্যবহার কর, 

ইহ তোমার জন্য যথেষ্ট । 
বর্ণনায় £ হযরত এমরান । | __ বোখারী, যোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য 
পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বৎসর পর্ষস্ত পানি না পায় ৷ যখন পানি পাইবে 

তখন যেন সে পানি তাহরি দেহে ব্যবহার করে, ইহাই উত্তম । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবৃজর গিফারী।  -আহমদ, ভিরমিজী, আব্ দাউদ, নেসায়ী 

৩। আমরা কতক লোক এক সফরে বাহির হইলাম। পাথরের সহিত 

আঘাত লাগিয়া একজন আহত হইল । মাথায় ক্ষত হইল । অতঃপর তাহার 
ত্বপু দোষ হইল এবং সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিল £ আমার কি তায়াম্মুম করার 
অনুমতি আছে? তাহারা বলিল £ তোমার পানি ব্যবহারে সামর্থ্য আছে বলিয়া 
মনে করি, তোমার জন্য অনুমতি আমরা দেখিতে পাই না । লোকটি গোসল 
করিল এবং মারা গেল। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট এই সংবাদ জানাইলে 

তিনি বলিলেন : যাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে হত্যা! 
করুন। কেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল না যখন তাহারা জানে না? অজনা" 
রূপ রোগের ওষধ জিজ্ঞাসা করা । অথচ তাহার জন্য যথেষ্ট ছিল--সে তায়ান্ুুম 
করিবে এবং ক্ষতস্থানে পট বাধিবে। অত:পর উহার উপর মোসেহ করিবে 
এবং তাহার বাকী শরীর ধুইবে। 

বর্ণ নায় £ হযরত জাবের বিন্, আবদুল্লাহ্ । --আবু দাউদ 

' 81 দুইজন লোক সফরে বাহিল হইল ; নামাযের সময় হইলে গাঁনির 

অভাবে পবিত্র মাটি ছারা তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িন। অতঃপর তাহারা 
পানি দেখিতে পাইল । একজন অযু করিয়া আবার নামায পড়িল। অন্যজন 

পড়ি না । অত:পর উভয়ে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট গিয় ইহার উল্লেখ 
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করিলে, তিনি যে পুনঃ অযু করিয়া নামায পড়ে নাই তাহাকে বলিলেন £ তুমি 
সঠিক পদ্থা লাভ করিয়াছ, তোমার সেই নামায়ই যথেষ্ট । যেব্যক্জি অযু করিয়া 
পন: নামায পড়িয়াছে, তাহাকে বলিলেন £ তোমার জন্য দ্বিগুণ পুণ্য । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. সঈদ খুদরী । - আব দাউদ, নেসায়ী 

৫| যখন তাহারা ফজরের নামায পড়িয়াছিল, তাহারা তায়াম্মুম, 

করিয়াছিল। তাহার! তাহাদের করতল মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল 
একবার মোসেহ করিল। অত:পর তাহাদের করতল সমূহ পুনঃ মাটিতে 
নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় হস্ত সমূহকে বাহু পযন্ত মোসেহ করিল । 

বর্ণনায় 8 হযরত আম্মার | - আব দাউদ 

তারাবীছ্র নামাষ 

নমযান মাসে প্রত্যেক রাত্রে এশার নামাযের ফরয ও স্ুুনৃত নামাযের পর 

দুই দুই রাকাত করিয়া বিশ রাকাত তারাবীহ্র নামায পড়িতে হয়। রসূলুল্লাহ 
(দঃ) ইহার জন্য কোন নিদিষ্ট সময় ঠিক করিয়া যান নাই । ইহ প্রথমে আট 

রাকাত ছিল। অতঃপর বিশ রাকাত হইয়াছে । হযরত (দঃ) সাধারণতঃ ইহা৷ 

শেষ রাত্রে পড়িতেন। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং হযরত আৰু বকর ও হযরত 

'উমরের সময়ে প্রথমে তারাবীহর নামায পৃথকভাবে যে-যাহার বাড়ীতে 
পঁড়িতেন। হযরত দঃ) তাহার জীবনে তিন কি চারিবার এই নামায জামাতে 
পড়িয়াছিলেন । হযরত উশ্র যখন দেখিলেন যে, লোকজন উহা পড়৷ ছাড়িয়া 

দিতেছে তখন তিনি এশার নামায শেষে জানাতে তারাবীহর নামা পড়ার 
ব্যবস্থা করিলেন। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কেহ মপজিদে নামায 
পড়ে, সে যেন নামাযের একাংশ তাহার বাড়ীতে পড়ে, কেন-না বাড়ীর মধ্যে 

তাহার নামায পড়ার জন্য আল্লাহ্ মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন। 
বণনায় £ হযরত জাবের - মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ফরব নামায ব্যতীত বাড়ীতে নামায 
-পড়া আমার এই মসজিদের মধ্যে নামায পড়ার চাইতে উত্তম। 

বর্ণনায় £ হযরত যায়েদ বিন্ সাবেত। আবু দাউদ 



তালাক 

সকল জাতির মধ্যেই তালাক বাবিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা! প্রচলিত ছিল ও আছে । 

কেবলমাত্র হিন্দু জাতির-মধ্যে ইহা নাই | ইসলাম তালাক স্বীকার করিয়াও 
ইহাকে জঘন্য কার্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছে । হযরত (দঃ) বলিয়াছেন ; বৈধ 
কার্ষের মধ্যে তালাক আল্লাহ্র নিকট জঘন্যতম কাজ । 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: কোন দোষ-ক্রটি ব্যতীত যে স্ত্রীলোক 
স্বামীর নিকট তালাক চায়, তাহার জন্য বেহেশৃতের জুখাণ হারাম (অবৈধ) 

হইয়া যায়। 
বর্ণনায় ঃ হযরত সাওবান। _তিরষিজী 

২। রঙূলুল্লাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্র 
নিকট সর্বপেক্ষা অপ্রিয় হইল তালাক । 

বণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | - আব্ দাউদ 

৩। সাবেত বিন্ কায়েসের স্ত্রী রস্লুল্লাহ্ (দঃ) এর নিকট আসিয়। 

বলিল £ সাবেত বিন্ কায়েসের চরিত্র এবং ধর্মপ্রবণতার নিন্দা করি না, কিন্তু 

ইসলামে কৃফরীর নিন্দা করি। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) জিঞ্জাসা করিলেন £ তুমি কি 
তাহার বাগান ফিরাইয়া দিতে পার? মে বলিল: হাঁ । তিনি তাহাকে 

বলিলেন : বাগানটি গ্রহণ কর এবং তাহাকে এক তালাক দাঁও। 
বণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । - বোখারী 

81 রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া এক ব্যক্তি বলিল; আমার 
একজন স্ত্রী আছে, যে স্পর্শকারীদের হস্তকে ফিরাইয়া দেয় না: তিনি 

বলিলেন : তহাকে তালাক দাও । সে বলিল: তাহাকে আমি ভালবাসি । 
তিনি বলিলেন £ তাহা হইলে তাহাকে রাখ । 

বর্ণনায় ; হয়রত ইবনে আব্বাস | _ বোখারী, আৰ দাউদ, শেসায়ী 

৫| হযরত আবদল্লাহ্ বিন্ উমর স্ত্রীর ধতু অবস্থায় তাহাকে তালাক 

দিয়াছিলেন। হযরত উম্নর রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট উল্লেখ করিলে তিনি 
রাগানিত হইয়া বলিলেন £ তাহাকে পুনরায় লইয়া যাও এবং খতু শেষ না 
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হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঘরে রাখ | অতঃপর সে খতুমতী হইলে এবং উহা 
শেষ হইলে, তখন তাহাকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে তালাক দিতে পার। 

আল্লাহ্ স্রীলোকদের তালাকের জন্য যে মুদ্দৎ (সময়) ঠিক করিয়াছেন, ইহ। 

তাহাই। অন্য বর্ণনায় £ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বল এবং তাহার পবিত্র 

অবস্থায় বা গর্ভকালে তালাক দিতে বল । | 

বর্ণনায় : হযরত আবদ্ল্লাহ, বিন্ উমর | - বোখারী, মোসলেম 

৬। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে বিবাহ ভঙ্গ করিবার স্বাধীনত। 
দিয়াছিলেন। আমরা আল্লাহ্ ও তাহার রসূলকে পছন্দ করিলাম | তিনি আমাদের 
জন্য কোন মুদ্দৎ গণনা করিলেন না। 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বলপর্বক তালাক এবং দাস-দাসীর 
মূজি নাই । ৃ 

বণনায় : হযরত আয়েশ! | -আধু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

৮। রাফে কোরায়জীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ দেঃ) এর নিকট আসিয়৷ বলিল £ 
আমি রাফের নিকট ছিলাম, কিন্ত সেম্ঘামাকে তালাক দিয়াছে এবং মেই 
তালাৰ পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন জোবায়েরকে 
বিবাহ করিয়াছি। তখন তাহার নিকট এক খও বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই 
ছিল না। তিনি বলিলেন : তুমি কিরাফের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাও ? 

সে বলিল: হা । তিনি বলিলেন £ যে পর্বস্ত তুমি তাহার মধুর স্বাদ এবং 
সে তোমার মধুর স্বাদ নেয়, সে পর্সন্ত বাইও না। 

বণনায় £ হযরত আয়েশা |  - বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ, ইবনে মাধাহ, 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে জিনিসে আদম সন্তানের স্বত্ব 
নাই তাহার কোন মানত নাই, যাহার উপর কোন মালিকানা নাই, তাহাব 
কোন মুক্তি নাই এবং যাহার উপর কোন অধিকার নাই, তাহার কোন তালাক 

নাই | অন্য বর্ণনার : যেজিনিসে দখল নাই, তাহার কোন বিক্রয় নাই। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। --তিরমিজী, আবু দাউদ 



ভালাক ৩৬৭ 

১০। হযরত বোকান৷ তাহার স্ত্রীকে সম্পূভাবে তালাক দিয়াছিল। 

'সে রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জানাইয়্া বলিল £ আল্লাহ্র শপথ! আমি তালাক 
ব্যতীত অন্য ইচ্ছা করি নাই। রোকানা বলিল £ আল্লাহ্র শপথ! আমি এক 

, তালাক ব্যতীত অন্য ইচ্ছা করি নাই। রস্লল্লাহ্ তাহাকে তাহার নিকট 

ফিরাইয়া দিলেন। অত:পর সে তাহাকে হযরত উমরের সময় দ্বিতীয় তালাক 

'দিল এবং হযরত উসমানের সময় তৃতীয় তালাক দিল । 
বর্ণনায় £ হযরত রোকান। | --আব দাউদ, তিরমিজী 

১১ । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তিনাটি বিষয় আছে যাহার গুরুতর 

বিষয় গুরুতর এবং যাহার লঘু বিষয় লঘু ; বিবাহ, তালাক এবং প্রত্যাবর্তন । 
১২। তিনি বলিয়াছেন £ পাগল এবং মস্তিষ্ক বিকৃতের তালাক ব্যতীত 

অন্যান্য তালাক বৈধ | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র। | তির মজী 

১৩। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তিন ব্যক্তির নিকট হইতে 
কলম তুলিয়া লওয়া হইয়াছে ; নিদ্রিত ব্যক্তি হইতে যে পধস্ত সে জাগত না 

হয়, নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়ঞ্চ) হইতে যে পর্বস্ত সে বালেগ (বয়ংপ্রাপ্ত) 
না হয়, পাগল হইতে যে পর্ষস্ত সে সুস্থ না হয়। 

বর্ণনায় হযরত আলী । --তিরমিজ। 

১৪। রসুলুল্লাহ (দঃ) এব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিরাছেন, যে তাহার 
তালাক দেওয়া স্ত্রীকে হালাল জ্ঞান করে এবং যাহার জন্য তাহাকে হালাল 

জ্ঞান করা হয় । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ৰিন্ ধ্শউদ | -ইব্নে মাযাহ 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) হমরত আয়েশাকে বরিরাহ. সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 
তাহাকে গ্রহণ কর এবং মুক্তি দাও। তাহার স্বামী একজন দাস ছিল। 
রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছিলেন। সে নিজেকে পছন্দ 

করিল। যদিসে স্বাধীন হইত, তিনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা! পরিচালনা 

করিতে দিতেন না। 
বর্ণনায় £ হযরত ওরওরাহ্ | - বোখারী, মোসলেম 



৩৬৮ হাদীসে রসূল 

১৬ | একব্যক্ির একই সময় তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার কথা 

রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জানাইলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন £ আমি 
তোমাদের মধ্যে এখনও আছি, তোমরা আল্লাহ্র কুরআন নিয়া খেল। 
করিতেছ ? তখন এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল: তাহাকে কি আমি হত্যা 

করিব না ? 
বর্ণনায় ; হযরত মাহম্দ বিন. লবীদ | --নেসায়ী 

১৭। তিনি বলিয়াছেন £ হারাম জিনিসের কাফ্ফারা আছে। নিশ্চয়ই . 
তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ, (দং) সুন্দরতম আদর্শ | 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বসি | - বোখারী, মোসলেম 

.. ভাশাহ-ছদের পর দোয়! 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ শেষ তাশাহহুদ পাঠ 

শেষ করে,সে যেন চারিটি জিনিস হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থন৷ 
করে-_দোষখের শাস্তি হইতে, কবরের আজাব লইতে, জনা ও মৃত্যুর 

বিপদ-আপদ হইতে এবং একচক্ষ বিশিষ্ট দজ্জালের অনিষ্ট হইতে | 
বর্ণনায়: হযরত আবু হোরায়রা । মোসলেম 

২। রসুলুল্লাহ, (দঃ) আমার হাত ধরিয়৷ বলিলেন £হে মোয়াজ ! নিশ্চয়ই 
আমি তোমাকে ভালবাসি । আমি বলিলাম আমিও আপনাকে ভালবাসি | 
তিনি বলিলেন £ তাহা হইলে প্রত্যেক নামাযের শেষে এই কথা বল৷ ত্যাগ 
করিও না--হে প্রভু! তোমাকে স্মরণ করিতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে 
এবং জুন্দররূপে তোমার ইবাদত করিতে আমাকে সাহায্য কর । 

বণনায় ঃ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। - আবু দাউদ 

৩। আমি বলিলাম £ আমাকে একটি দোয়া. শিক্ষা দিন, তাহা আমি 

নামাযে পড়িব | রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ বল, হে আল্লাহ্! আমি নিজ 
আত্মার উপরে অনেক অত্যা্ঠার করিয়াছি । তুমি ব্যতীত "আর কেহ পাপ 
ক্ষমা করিতে পারিকে না । তোমার পক্ষ হইতে আমাকে ক্ষমা কর । নিশ্চয়ই 

তৃমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ* বকর । - --বেখারী 



তাহাজ্জদ নামায 

তাহাজ্জুদ বা রাত্রের নামায রসূলুলাহ্ (দঃ)-এর জন্য ফরয ছিল। অন্য 
মুসলমানদের জন্য নহে । ইহার সময় মধ্যরাত্রি হইতে ফজর পর্যস্ত। ইহার 
কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। হযরত (দঃ) বিতেরের নামায সহ কখনও ৭, 

কখনও ৯, কখনও ১১ এবং কখনও ১৩ রাকাত পড়িয়াছেন । যাবতীয় 
স্র্নত ও নফল নামাযের মধ্যে ইহা সবৌভিম নামায | 

১। রসূলুল্লাহ্ (দ:) রাত্রে ১৩ রাকাত নামায পড়িতেন, যাহার অন্তর্গত 
বিতের এবং ফজরের দুই রাকাত সুনৃতও ছিল। 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) এশার নামায হইতে অবসর গ্রহণ করার পর ফজর 

পর্যস্ত ১১ রাকাত নামায পড়িতেন, প্রত্যেক দুই রাকাতের পরই সালাম 
ফিরাইতেন এবং এক রাকাত দ্বারা উহাকে বেজোড় করিতেন । এই নামাযের 

এক একটি সিজদাহ তিনি তোমাদের কেহ পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ 
দীর্ঘ করিতেন। বখন মুয়াজ্জিন ফজরের আযান শেষ করিত এবং সোবেহ্ 
সাদেক পরিকার হইয়া যাইত; তখন তিনি দীড়াইতেন এবং সংক্ষিপ্ত দুই 

রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর তিনি ডান পার্শে ভর দিয়া বিশ্বাম 

করিতে থাকিতেন যতক্ষণ না ইকামত বলার জন্য মুয়াজ্জিন আসিয়। 
পৌছিত, তখন তিনি ফরয পড়ার জন্য বাহির হইতেন। 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন রাত্রে নামায পড়িতে উঠিতেন দুই রাকাত 
সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা উহা আরন্ত করিতেন । 

8৪1 যখন রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বয়স অধিক হইল এবং শরীর ভারী 
হইল তখন তিনি তাহার অধিকাংশ (নফল ) নামায বসিয়৷ পড়িতেন। 

বণনায় হযরত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 

৫&। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি রাত্রের নামাযে দাঁড়াইয়া 
দশাটি আয়াত পাঁঠ করিয়াছে তাহান্কি অলসদের মধ্যে গণ্য করা হইবে না 

এবং যেব্যক্তি ১০০ আয়াত পাঠ করিয়াছে তাহাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য 
করা হইবে । আর যে ব্যক্তি ১০০০ আয়াত পাঠ করিয়াছে তাশ্াকে অতিরিক্ত 
কার্যকারীদের মধে গণ্য করা হইবে । | 

বর্ণনায় £ হযরত আবচুল্লাহবিন আমর । -_আব্ দাউদ 

২৪-- 
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৬। হযরত (দঃ) রাত্রের নামাযের কেরাত কখনও উচ্চৈ:স্বরে এবং 
কখনও নিম্স্বরে পাঠ করিতেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | _-আব দাউদ 

৭। হযরত সালমাকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

করিলাম | তিনি বলিলেন ই তোমরা তীহার নামাষ দিয়া কি করিবে ? তিনি 

যতক্ষণ নামায পড়িতেন, ততক্ষণ ঘৃষ্মাইতেন, আবার নামায পড়িতেন। এই 
ভাবে সোবেহ সাদেক পরস্ত। 

বণনায় ঃ তাবেয়ী ইলা বিন্ মাযলাক। --আব্ দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী 

দত্ত পরিষ্কার বা মেস২ওয়াক 

রসূলুল্লাহ (দঃ) দস্ত পরিষকার সম্বন্ধে বিশেষ তাগিদ করিয়াছেন এবং নিজেও 
এ বিষয় বড়ই সতর্ক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহর্তেও তিনি দন্ত পরিষকার 

করিয়াছেন । অযুর পূর্বে দস্ত পরিষকার করা স্নুত। 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) রাত্রে বা দিনে শয্যায় নিদ্রা যাইতেন, নিদ্রা 

হইতে উঠিয়া অযু করিবার পৃবে মেস্ওয়াক (দন্ত পরিষ্কার ) করিতেন । 
বণনায় £ হযরত আয়েশা । - আবু দাউদ 

হ। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ মেসৃওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং 
আল্লাহ্র সন্তট্টিকারক । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] | _ নেসায়ী 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ দশটি স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য কাজ আছে-সগৌঁফ, 

খাট করা, দাড়ি দীর্ঘ করা, দস্ত পরিম্কার করা, নাসিকা পরিধকার করা, 

নখ কাটা, নখের অভ্যন্তরভাঁগ বৌত করা, নাভির নিয়ের কেশ মুণ্ডন 
করা এবং মলমূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা পরিষ্কার ( এস্তেঞ্তা ) করা? 
বর্ণনাকারিণী বলেন £ দশমটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। হয় ত তাহা কল্লি করা 
হইতে পারে। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা? _ মোসলেষ 



দন্ত পরিষকার বা মেসওয়াক ৩৭১ 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) মেস্ওয়াক করিয়া উহা ধৌত করার জন্য আমাকে 

দিতেন | তাহা লইয়া আমি আমার দন্ত পরিষ্কার করিতাম । অতঃপর উহা 
ধৌতি করিয়া তাহাকে দিতাম | 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] | __-আবু দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; মেয়্ওয়াক (দন্ত পরিষকার) সম্বন্ধে 
আমি তোঁমাদিগকে অনেক বলিয়াছি। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । __ বোখারী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ রসুলদের চারিটি অভ্যাস : লজ্জা, 
সুগন্ধি ব্যবহার, দন্ত পরিষ্কার এবং বিবাহ। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু আইয়ুব। তিরমিজী 

৭। রসূলুলাহ (দঃ) রাত্রিতে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে উঠিতেন, 
তখন তিনি মেসওয়াকের দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত হোজায়ফা | - বোখারী, মোসলেম 

৮। আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম £ রসূলুলাহ (দঃ) 
গৃহে প্রবেশ করার পর প্রথম কি করিতেন ? তিনি বলিলেন £ মেসৃওয়াক 
দ্বার দন্ত পরিঘকার করিতেন । 

বর্ণনায় ঃ হযবত শোরাইহ্ বিন্ হানী। - মোঃলেম 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার উম্মুতের যদি কষ্ট না হইত, 
তাহাদিগকে এশার নামায বিলম্ব করিয়া পড়িতে এবং প্রত্যেক নামাযের 
সময় মেসৃওয়াক (ছারা দস্ত পরিঘকার) করিতে নিশ্চয়ই আদেশ দিতাম | 

বর্ণনায়; হযরত আব্, হোরায়র? | _ বোখারী, মোসলেম 

দয়! এবং অত্যাচার 

দয়া মানবের একটি বিশেষ গুণ এবং অত্যাচার মানবের একটি জঘন্য দোষ! 
দয়া প্রদর্শনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দেশের কোন তারতয্য নাই । হযরত (দঃ) 
বলিয়াছেন £ দয়া মানবকে বেহেশতে টানিয়া লইয়া যাইবে । বথাস্থানে 



৩৭২ হাদীসে রসূল 

দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। যেখানে শাস্তির আবশ্যক সেখানে দয়া করিলে 
চলিবে না। করআন বলে: “তাহাদের প্রতি দয়া যেন ধর্মের নামে 
তোমাদিগকে অভিভূত না করে|” অত্যাচার কর বড় পাপ। অত্যাচার 

দুই প্রকার ঃ নিজের আত্মার প্রতি ও স্থষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার | আত্বার 
প্রকৃতিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা । ইহার বিরুদ্ধ কার্যই অত্যাচার 
বলিয়া পরিগণিত হয় । অত্যাচারী লোক বিচারের দিন খালি হাতে উদ্থিত 

হইবে। অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর অজিত পুণ্য প্রাপ্ত হইবে এবং 
অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ অতাচারীর উপর বতিবে। বিচারক ও শাসনকতার 

অত্যাচার অধিক গুরুতর এবং তাহার শাস্তিও কঠিন। 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু। তিনি দয়া 
ভালবাসেন। তিনি দয়ালুকে যাহা দান করেন, নির্দয়কে তাহা দান করেন 

না বা তাহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহা দান করেন না| অন্য বর্ণনায় 2 

তিনি হযরত আয়েশাকে বলিলেন : দয়া গুণ গহছণ কর, কঠোরতা এবং 

অশ্বীলতা পরিত্যাগ কর। যাহার মধ্যে দয়া নাই, তাহাকে ইহা অপমান করে। 

যাহার মধ্যে দয়া আছে তাহাকে ইহা সন্মানিত করে। 

বণনায় 2 হযবত আয়েশ! - মোসলেম 

২। হযরত (দঃ) বলিরাছেনঃ যে দয়া গুণে বঞ্চিত, সে সবপ্রকার 
মঙ্গল হইতে বঞ্চিত। 

বর্ণনায় 2 হযরত জারির । - মোসলেষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ভাইয়ের সম্মান লাঘব করার জন্য 
অথবা অন্য কোন কারণে যাহার অত্যাচারের একটি কারণ হয়, দীনার বা 

দেরহাম তাহার নিকট পৌঁছার পৰে অদ্য সে যেন তাহাকে ক্ষমা করে। 
তাহার যদি সৎকার্ধ থাকে, তাহা হইতে অত্যাচারের পরিমাণ সৎকাধ 
তাহার জন্য লওয়া হইবে, আর যদি সৎকার্য না থাকে তবে তাহার বন্ধুর পাপ 
সমূহ তাহার উপর বোঝ! স্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইবে । 

বণনায় £ হযরত আব হোবায়র] | -_ বোখারী 



দয়া এবং অত্যাচার ৩৭৩ 

৪ | তিনি বলিয়াছেন তোমরা কি জান, দরিদ্র কে ? তাহারা বলিল £ 

যাহার দেরহাম ও মাল নাই সে আমাদের মধ্যে দরিদ্র । তিনি বলিলেন 

আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র এ ব্যক্তি যে বিচারের দিন নামায-রোবা ও 

যাকাত সহ আসিবে কিন্ত পূবে সে কাহাকেও তিরস্কার করিয়াছিল, অপবাদ 

দিরাছিল, সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিল, রক্তপাঁতি করিয়াছিল বা কাহাকেও প্রহার 

করিয়াছিল । তজ্জন্য তাহার পুণ্য হইতে এ ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে । তাহার 

বিচারেব পূবে যদি পুণ্য সমূহ নিঃশেষ হইয়া যার, তাহাদের পাপ সমূহ 
তাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা 

হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্, হোরায়রা | - মোসলেম 

৫ | তিনি বলিয়াছেন £ যাহার যাহ প্রাপ্য : বিচারের দিন তাহাকে 

পূর্ণভাবে তাহ। দেওয়া হইবে । এমন কি শিং-বিহীন ছাগকে শিং-ওয়ালা 

ছাঁগের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। 

বণনাব £ হযরত আবূ হোরায়রা | - মোসলেম 

৬1 তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে যেন কোন ব্যক্তি তাহার 

ভাইকে বর্শা দ্বারা ইঙ্গিত করে না, কেন-না মেজানে না শয়তান হয় ত ইহা 

তাহার হাতে দিরা তাহাকে দোষখে নিক্ষেপ করিতে পারে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা। _ বোখারী, নে।সলেম 

৭ | তিনি বলিয়াছেন £ যে তাহার ভাইকে বন্দুক দ্বারা ইঙ্গিত করে,সে 

তাহার সহোদর ভাই হইলেও উহা (হাত হইতে) না রাখা পর্যন্ত ফিরেশৃতাগণ 
তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিতে থাকে । 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | - বোখারী 

৮। তিনি বলিয়াছেন ; দোষখবাসী দুই শ্রেণীর। উহাদিগকে আমি, 

দেখি নাই । প্রথম শ্রেণী ঃ যাহাদের হাতে গাভীর লোজর মত লাঠি থাকিবো 
তদ্দারা উহারা মানুষকে প্রহার করিবে । দ্বিতীয় শ্রেণী: এ সকল লোক, 
যাহাদের. উলজ-প্রায় পরিচ্ছদ থাকিবে, যাহারা নমনীয় কোমল প্রবণ হইবো? 



৩৭৪ .. হার্দীসে রসূল 

উটের মাথার ন্যায় তাহারা সন্মুখভাগ নোয়াইয়া৷ থাকিবে । তাহারা বেহেশৃতে 
যাইবে না, বেহেশৃতের জুথাণও তাহারা পাইবে না। 

বর্ণনাষ £ হযরত আব হোরায়রা । --মোসলেম 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা 
বলিও না, কেন-না যিকির ব্যতীত অত্যধিক বাক্য হৃদয়কে কঠিন করে। 

কঠিন হৃদয় আল্লাহ্ হইতে সবাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর। - তিরমিজী 

১০। তিনি বলিয়াছেন £ বিচারের দিন অত্যাচার অন্ধকার হইবে । 
বণনায় £ হযরত ইবনে উমর | - বোখারী, মোসলেষ 

১১। হাজার (উপত্যকার ) নিকট দিয়া গমনকালে তিনি বলিলেন £ 

যাহারা নিজেদের আত্বার উপর অতাচার করিয়াছিল, তাহাদের বাসস্থানে 

ক্রন্দন না করিয়া প্রবেশ করিও না, কেন-ন1] তাহাদের উপর যে বিপদ-আপদ 

পতিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদের উপরও পতিত হইতে পারে । অত:পর 

তিনি স্বীয় মাথা নত করিয়া ক্রুত প্রদে চলিয়া উপত্যকাটি অতিক্রম করিলেন। 
বণনায় ঃ হযবত ইবনে উমর --বোখাবী, মোসলেম, তিরমিজী 

১২। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যে কোন ব্যক্তি আমাদের বিকদ্ধে 

বর্শ৷ বহন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে | অন্য বণনায় ঃ যে আমাদিগকে 
প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত, হে | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা ও ইবনে উমর | -_ বোখারী, মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারীকে সময় 

দেন। তিনি যখন তাহাকে শান্তি দেন, তাহাকে তিনি ছাড়িরা দেন না। 

অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন £ "যখন কোন দেশ অত্যাচারী হয়, তোমার 

প্রভু উহাকে এইরূপ শাস্তি দান করেন। তাহার শাস্তি নিশ্চয়ই অতীৰ 
ভীষণ ।' 

বর্ণনায় £ হযরত আবু সুস]। -_-বোখারী, মোসলেম 
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১৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ অত্যাচারকে ভয় কর, কেন-না 

অত্যাচার বিচারের দিন অন্ধকার হইবে । কৃপণতাকে ভয় কর, কেনননা 

কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করিয়াছে । ইহা তাহাদিগকে এমন 
পথে পরিচালিত করিয়াছে যে তাহারা রক্তপাত করিয়াছে এবং অবৈধ বিষয় 

সমূহকে বৈধ বলিয়৷ জ্ঞান করিয়াছে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের। - মোসলেম 

দংড়ি, গোঁফ ও অন্যান্য কেশ 

রসূলুল্লাহ (দঃ) দাড়ি অনতিদীর্ঘ বা মৃণ্ডন না করিয়া এক মুষ্টি পরিমাণ রাখার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং এই পরিমাণ দাড়ি তিনি রাখিয়াছেন। গোঁফ 

ছাঁটিবার অথবা মুণ্ডন করিবার জন্য বলিয়াছেন । গুপ্তস্থানের কেশ মুণ্ডনের 
নির্দেশ দিরাছেন। উহ। 8০ দিনের অতিরিক্ত বধিত হইতে দেওয়। নিঘেধ। 

১। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ পাচা কাজ করিতে হয়, খাতৃনা করা, 
গুপ্তস্থানের কেশ মুণ্ডন করা, গৌঁক খাট করা, নখ কাটা এবং বগলের কেশ 
বিনাশ করা | 

বশনায় £ হযরত আব্ হোরায়র] | - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার দাড়ির পার্থর এবং দৈধ্যের বৃক্ধি হাস 
করিতেন । 

বর্ণনায়  হযবত আমর | _-তিরমিজী 

৩। রসূলুষ্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £$ কাফিরদের বিপরীত কর, দাড়ি 

বৃদ্ধি কর, এবং গেঁফি মুণ্ডন কর। অন্য বর্ণনায় £ গোঁফ মুণ্ডন কর এবং দাড়ি 
দীর্ঘ কর॥ 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইব্নে উমর । _ বোখারী, মোসলেম 

৪ | আমি রসূলুল্লাহ্ (দ:)-কে দীধ কেশ রাখিতে দেখিয়াছি । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবৃনে উমর! - বোখাবী, মোসলেম 
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৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে তাহার গোঁফ ছোট করে না, সে 
আমাদের দলভুক্ত নহে । 

বণনায় £ হযরত কায়েদ বিন্ আরকাম। _-আহমদ, তিরমিজী 

দাড়িপাল্লা 
১। আমি এবং মাখরাফাহ্ ক্রীতদাস হীজার হইতে কাপড় কিনিয়া মক্কায় 

আনিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া একটি জুববা খরিদের জন্য দর 
করিলেন । আমরা তাহার নিকট বিক্রয় করিলাম! তথায় একজন লোক 
পাল্লার 'ওজন উচু করিতে লাগিলে তিনি তাহাকে বলিলেন £ পাল্লার ওজন 
নীচু কর। 

বর্ণনায় £ হযরত সোৌয়াইদ বিন্ কাষেস। -_আবু দাউদ 

২। রসলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়ি-পাল্লার মহাজনদিগকে বলিয়াছেন £ তোমাদের 
উপর এমন দুইটি বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে যাহার জন্য তোমাদের 
প্ৰব্্তী উন্মতগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । __তিরমিজী 

৩। নসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়।ছেন £ মদীনাবাসীদের ওজনই (খাটি) ওজন 

এবং মক্কাবাসীদের পাল্লাই (খাটি) পাল। | 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | -_আবু দাউদ 

দাদন 

১| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি কোন দ্রব্যের জন্য দাদন 
(অগ্রিম মূল্য, বায়না) দেয় তাহার হস্তগত হওয়ার পূবে সে যেন ইহা 

অন্যকে না দেয়। : 
বর্ণনায ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। -_ আৰু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

দাঁন 
ইসলামে দান দুই প্রকার । বাধ্যতামূলক দান : যাকাত ও রমযানের ফিতরা । 
এতদ্বাযতীত অন্যান্য দান এচ্ছিক দান। দানের অর্ধ অত্যন্ত ব্যাপক । 
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নৈতিক, আধ্যাত্্বিক বা অন্য কোন উপকার করিলেও তাহা দান কার্ধ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। প্রত্যেক উপকারই দান। সৎ কথাও একটি দানের কাধ। 
গোপনে দান সর্বাপেক্ষা উত্তম, বিপদ-আপদ এবং পাপ খণ্ডনের মহৌষধ । 

করআন বলে : যদি তোমর! দান কর প্রকাশ্যভাবে, তাহা উত্তম এবং যদি 
গোপনে দান কর এবং দরিদ্রকে দাও, তাহা তোমাদের জন্য আরও উত্তম | 

তাহা তোমাদের পাপ দূর করে। 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সন্তষ্ট চিন্তে বাহ] দান কর! হয় তাহাই 

উত্তম দাঁন এবং তোমার আত্বীয়কেই প্রথম দান কর। 
বর্নাষ £ হযরত আবু হোরায়রা । __ বোখারী, মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন £ প্রত্যহ মানবের প্রত্যেক গ্রন্থিরই দানের একটি 

কতব্য আছে ; দৃই ব্যক্তির মধ্যে বিচার করিয়া দেওয়া একটি দানের কাষ। 
যানবাহনে আরে'হণকারীকে সাহাব্য করা অথবা তাহার মাল-পত্র তুলিয়া 
দেওয়া একটি দানের কাধ, সৎ কথা বলা, নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ 

এবং পথ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ দূরীভূত করা--প্রত্যেকটি দানের কাধ । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়রা । -_ বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দান আল্লাহ্র ক্রোধকে উপশম করে 

এবং মৃত্যুবপ্ত্রণাকে দূরীভূত করে। 
বর্ণনায £ হযবত আনাস। _-তিরমিজী 

8৪ | তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহ যখন পৃথিবী স্থষ্টি করিলেন, তখন ইহা। 

দূলিতে লাগিল । অত:পর পাহাড় স্থষ্টি করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর উপর 
স্থির থাকিতে বলিলেন। পুখিবী স্থির হইলে, ফিরেশ্তাগণ আশ্চর্ধান্বিত 

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল £ হে প্রন! তোমার স্ষ্টির মধ্যে ইহা হইতে অধিক 

শক্তিশালী আর কিছু আছে? তিনি বলিলেন ঃ হা, লৌহ । তাহারা জিজ্ঞাসা 

করিল £ লৌহ হইতে অধিক শক্তিশালী তোমার স্পষ্টৰ মধ্যে আর কিছু 
আছে ? তিনি বলিলেন £ হা, অগ্ি ! তাহারা জিজ্ঞাসা করিল £ অগ্নি হইতে 
অধিক শক্তিশালী অ'র কি আছে? তিনি বলিলেন £ পানি। তাহাব৷ প্রশ 

করিল : পানি হইতে অধিক শক্তিশালী আঘ কি আছে? তিনি বলিলেন 2 
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বায়ু । তাহার! জিজ্ঞাসা করিল £ বায়ু হইতে অধিক শক্তিশালী আর কি আছে ? 
তিনি বলিলেন £ আদম সন্তানের এ দান যাহ সে দক্ষিণ হবে দান করে 

কিন্ত বাম হস্ত তাহা জানে না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । _ তিরমিজী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন'ঃ যে দুগ্ধ বা রৌপ্য দান করে অথবা 

পথ দেখাইয়া দেয়, একটি দাস মুক্তির সমান তাহার পুণ্য হইবে । 
বণনায £ হযবত বারায়াহ্। * - তিরষিজী 

৬। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাতার মৃত্যু 
হইয়াছে । কোন্ দাঁন সবাপেক্ষা উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন : পানি। 

অতঃপর একটি কূপ খনন করিয়া! বলিলেন ৫ * ইহা সায়াদের মাতার জন্য 
( উৎসগাঁকৃত )। 

বণনাফ £ হযরত সায়াদ বিন ওবাদাহ্ | --আবু দাউদ, নেসায়ী 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক সৎকার্ধই সদৃকা (দান) । 
বণনায় £ হযরত আবৃজর । - বোখারী, মোসলেষ 

৮ | তিনি বলিয়াছেন 2 সৎকার সামান্য হইলেও এমন কি সহাস্য 

মুখে তেমোর ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করাও হয়, তাহা করিতে অবহেলা 
করিও না। 

বণনায় ঃ হযরত আব্জব । : - বোখারী, মোসলেম 

৯। তিনি বলিয়াছেন £ প্রত্যেকবার 'সোবৃহানাল্লাহ' (আল্লাহ্ পবিত্রতম) 

পাঠ কর একটি দানের কার্ধ। এইভাবে প্রত্যেক বার তকবীর পড়া, তাহলীল 
পড়! প্রত্যেকটি দানের কাধ । সংকার্ষে আদেশ দেওয়া এবং মন্দকার্ষে নিষেধ 
কর! প্রত্যেকটি দানের কার্য । তোমাদের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী সহবাস করাও 
একটি দানের কার্ধ | তাহারা জিজ্ঞাসা করিল £ আমাদের কেহকি ইন্ছিয় 

রিতা করিরা পুণ্য লাভ করে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ সে যদি অবৈধ 

পাত্রে উহা নিক্ষেপ করে, তবে কি তাহার পাপ হইবে না? তন্জপ বৈধ 
পাত্রে উহা নিক্ষেপ করিলে তাহার জন্য পুণ্য (সওয়াব) আছে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবুজর গিষ্কারী। - বোখারী, মোসলেম 
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১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পরম করুণাময় আল্লাহর ইবাদত 
কর। (মানুষকে ) খাদ্য দান কর এবং শান্তি বিস্তার কর, তবেই শান্তিতে 
বেহেশতে যাইতে পারিবে । 

বণনা £ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ৷ -_ তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

*. ১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য দান 

করা | জিজ্ঞাসা করা হইল £ যদি কোন ব্যক্তির সঙ্গতি না থাকে? তিনি. 

বলিলেন : সে যেন নিজের হস্ত দ্বারা কাজ করিয়া নিজের আত্মার উপকার 

করে, তাহাই দানের কাজ হইবে । পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল : যদি সে উহা? 
না করিতে পারে বা না করে? তিনি বলিলেন তবে যেনসে দুঃখী এবং 

অসহারকে সাহায্য করে । আবার প্রশ করা হইল; যদি সে তাহা ন৷ 

করে? তিনি বলিলেন : তবেসে মন্দ হইতে বিরত থাকিবে, ইহাই তাহার 

দান। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ যুসা আশ্য়াবী । _ বোখারী, মোসলেম 

১২। আমার পিতা রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন : এমন দ্রব্য 
কিযাহা নিষেধ করা বৈধ নহে? তিনি বলিলেন 2 পানি । পুন; জিজ্ঞাস 
করিলেন £ এমন দ্রব্য কি যাহা নিষেধ করা বৈধ নহে? তিনি বলিলেন £ 
তোমার পক্ষে অন্যের উপকার করা উট: * 

বর্ণনায় £ হযরত ব্হাইদাহ্ । - আবু দাউদ 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র "নামে তোমার নিকট যে 

আশুয় ঢার, তাহাকে আশ্রয় দাও, যে ভিক্ষা চায় তাহাফে ভিক্ষ। দাও। 

দাওয়াত করিলে তাহা গ্রহণ কর | যে তোমার উপকার করে, তাহার 

উপকার কর | তাহা না করিতে পারিলে তাহার জন্য দোয়া কর, যে পর্যন্ত 
তুমি মনে কর তাহার উপকার করা হইয়াছে। 

বর্ণনার £ হযরত ইবনে উমর । “আৰু দডিদ, নেসায়ী 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন প্রত্যেক আদম সন্তানের দেহে 
,৩৬০টি গ্ষ্থি আছে। যে তকবীর পাঠ করে, যে 'আল্হামদু' পাঠ করে, যে 
তাহ্লীল পাঠ করে,যে 'সোব্হানাল্লাহ' পাঠ, করে এবং যে জনপদ হইতে 
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কণ্টক, প্রস্তর খণ্ড বা হাড় দূরীভূত করে অথবা যে সৎ কাজ করিতে উপদেশ 

দেয় বা মন্দ কাঁজ করিতে নিষেধ করে বা বিরত রাখে, সে ৩৬০টি গ্রস্থি 
গণনা করে। কারণ এদিন সে স্বীয় আত্তা হইতে দোযখের অগ্নি দূরীভূত 

করিয়া দিয়া ভ্রমণ করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । মোসলেম 

১৫। আমরা একটি ছাগ জবেহ করিলে, রসূলুলাহ (দঃ) ভিগ্ঞাস। 

করিলেন £ উহার কিছু অবশিষ্ট আছে কি? বনিনন ও ক'বের মাংস ব্যতীত 
আর কিছুই নাই | তিনি বলিলেন £ কাধের মাংস ব্যতীত ইহাব সকলই আছে । 

বর্ণনায় : হযরত আধেশ। | _ ভিবমিজী 

দান (অপরিবর্তনীয় ) 

দান করিলে তাহ] ফিরাইয়। লওয়া যায় না । কোন জিনিস দখলে ন। থাকিলে 

তাহার দান জায়েয নাই । কোন৪ কে।নও বিশেন কেতত্র দশ বব করা 

যায়। 

১| আমি আল্লাহ্র পথে (জেহাদের জন্য) আরোহণের জন্য একটি 

ঘোড়া দান করিয়াছিলাম, কিন্ত উহা কিছু দিন পর শীণ (কৃশকার) হইয়া গেল। 
আঁমি উহা৷ খন্রিদ করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং ভাবিলাম, সে উহ! কম 

দামে বিক্রি করিবে । রসূল্লাহ (দঃ)-কে ভিজ্ঞাম। করিলে তিনি বলিলেন £ 

তুমি উহা ক্রয় করিও না যদিও সে উহা তোমাকে এক দেরহামের পরি- 

বতেও দেয় । তোমার দানকে ফিরাইয়। লইও না| কেন-ন।, বে ব্যক্তি তাহার 

দানকে ফিনাইয়া লয়, সে এ কৃকুর তুল্য, যে বমি করিয়া তাহাই আবার 

ভক্ষণ করে। অন্য বণনায় ১ দান ফিরাইয়া লইও না, কেন-ন। বে দান 

ফিরাইয়া৷ লয়, সে এ ব্যক্তির ন্যায়, যে বমি করিরা তাহা আবার ভক্ষণ 

করে। 
বণনায় £ হযরত উর | - বোখারী, মোসলেম 

২। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রসূলুল্লাহ দে:)-কে জিজ্ঞাস৷ করিল : আমি 
"আমার মাকে একজন দাসী দান করিয়াছিলাম | কিন্তু সে মরিয়া গেল । তিনি 
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বলিলেন তোমার পুরস্কার নিশ্চিত এবং ওয়ারিসী সত্ব তাহার নিকট ফিরিয়। 
গিয়াছে । সে বলিল £ তাহার এক মাসের রোযা কায! (বাকী) আছে । তাহার 
পরিবর্তে কি রোযা রাখিব? তিনি বলিলেন : তাহার জন্য রোযা বাখ। সে 

জিজ্ঞাসা করিল £ সে কখনও হজ্জ করে নাই | আমি কি তাহার হজ্জ করিব £ 

তিনি বলিলেন : তাহার হজ্জ কর। 
বণনায় £ হযরত বোরায়দ। | --মোসলেষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে তাহার দান ফিরাইয়া লয়, সে 

এঁ কুকুর তুল্য, যে বমি করিয়া আবার উহা ভক্ষণ করে। ইহা হইতে মন্দ 

উপমা! আমার নাই | 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । - বোখারী 

8৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন ব্যক্তি কোন দান করিলে, 
পরে উহা ফিরাইয়া লওয়া হালাল (বৈধ ) নহে কেবুলমাত্র পিতা পুত্রকে 
যাহা দেয় তাহা লওয়া যায়। যেব্যক্তি দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লয়, 
সে এ কৃক্র সদৃশ্য, যে অধিক খাইয়৷ বমি কার এবং উহা আবার ভক্ষণ করে । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। -_আব্ দাউদ 

৫&। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কেহই তাহার দান ফিরাইয়া লইতে 

পারে না | কেবল পিত৷ তাহার সন্তান হইতে ফিরাইয়া লইতে পারে। 
বর্ণ না ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আমর । _নেসায়ী 

৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ আমার মাতা তাহার মনের 
মধ্যে (যেন) কিছু বলিতেছিল। আমি অনুমান করিলাম, তাহার কথা বলিবার 
শক্তি থাকিলে, সে হয় ত দান কবিত। আমি যদি দান করি তবে তাহার সওয়াব 
হইবে? তিনি বলিলেন £ হা। 

বণনায় £ হযরত আয়েশ] --বোখারী, মোসলেম 

৭। আমার পিতা আমাকে সহ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া 
বলিলেন : আমার এই সন্তানকে একটি দাস দন করিলাম । তিনি বলিলেন £ 
তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এইরূপ দান করিয়াই? জবাব দিলেন : না। 
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হযরত (দঃ) বলিলেন £ তবে ফিরাইয়া লও । অন্য বর্ণনায়: হযরত (দঃ) 
বলিলেন £ ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নহ যে, তাহারা সকলেই তোমার বাধ্য 
হইবে? জবাব দিলেন £ হা । রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন হ তবে কখনও এইরূপ 
করিও না। অপর বর্ণনায় : সে বলিয়াছিল, আমার পিতা আমাকে দান করিয়া- 

ছিলেন। রাওয়াহার কন্যা আহুরাহা বলিল £ যে পধন্ত তুমি হযরত (দঃ)-কে 

সাক্ষ্য (হিসাবে) মান্য না কর, আমি সন্তুষ্ট হইব না । অতঃপর সে হযরত (দ:)- 

এর নিকট আসিয়া বলিল : রাওয়াছার কন্যা আয়রাহার ওরসজাত আমার 
ছেলেকে আমি দান করিয়াছি । সে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমাকে নির্দেশ 

দিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ এইরূপ দান কি তুমি অন্যান্য সন্তান- 
দিগকে দিয়াঁহ £ সে বলিল £ না| রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : আল্লাহকে ভয় কর 

এবং তোমার সম্ভানগণের মধ্যে সুবিচার কর | অতঃপর সে চলিয়া গেল এবং 

দান ফিরাইয়া লইল। অপর বর্ণনায় : রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : আমি অন্যায়ের 
উপর সাক্ষী হইব না । 

বণনায় £ হযরত নোমান বিন্ বশীর । _ বোখাবী, মোসলেম 

দাফন 

লাশ কবরে রাখিবার সময় “বিস্মিল্লাহে ওয়া আল৷ মিল্লাতি বসুলুল্লাছে 

পাঠ করিবে, লাশ কবরে নামাইয়া ডান কাতে কেবল! মুখী করিষা রাখিবে। 
কবরের উপর মাটি ফেলিবার সময় প্রত্যেকে হস্তে মুষ্টি ভরিয়া মাটি লইয়া 
“মিহহা খালাকনাকূম্ ওয়াফীহা নুই 'দুকৃম ওয়া মিন্ হা নুখরিভুকৃষ তারাতান্ 
উখ্বরা” পাঠ করিবে এবং মাথার দিকে রাখিবে | দাফনের পর মুতের জন্য 

দোয়া পাঠ করিবে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন; কবরের উপর বসিও না৷ বা উহার দিকে 
মুখ করিয়া নামায পড়িও না। 

বর্ণনায় হ হযরত আবু মারসাদ | _ মোলেম 

২। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কবরের উপর বসার চাইতে একটি 
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জলম্ত অঙ্গারের উপর বসার দরুন তাহার কাপড় দ্ধ হইয়৷ তাহার ত্বকে তাপ 

লাগা অধিকতর উত্তম । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা | - মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) একজন মৃত ইত রাভিন- জানাযা পড়িয়া অত 
তাহার কবরে আসিয়া মৃত রি ৭ পাথর গঞ 

বণনায়  হযবত আবু হোরায়র] | . -__ইবনে মাযাহ্ 

8৪) রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন কোন মৃত দেহকে কবরের রাখিতেন, তিনি 

বলিতেন : আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র সাহায্যে এবং রসূলের ধর্মের উপর | অন্য 
বণনায় £ আল্লাহ্র রসূলের স্ুনুতের উপর । 

বণনায় £ হযরত ইবনে উমর । --তিবমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৫। রসূলুলাহ্ (দঃ) সায়াদকে কবরে দাফন করিয়া কবরের উপর পানি 
ছিটাইয়া দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত রাফে। -_ইবনে মাষাহ্ 

৬৪। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মৃত ব্যক্তির একখণ্ড হাড় ভাঙ্গা উহার 
জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার সমান । 

বর্ণনার £ হযরত আয়েশা । ত - আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) কবর পাক1। করিতে, উহার উপরে কিছু লিখিতে 
এবং হাঁটিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায় ১ হযরত জাবের । _মোপলেম, তিরমিজী 

৮। তিনি কবর পাকা করিতে বা উহার উপর দালান তুলিতে বা 
বসিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বণনায় ১ হযরত জাবের । মোসলেম, তিরমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর কবরে লাল বর্ণের একটি মখমল কাপড় বিছান 

হইয়াছিল । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - মোসলেম 
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১০। হযরত সায়াদ বিন্ আবি ওয়াকৃকাস মৃত্যু শয্যায় বলিয়াছেন £ 
আমার জন্য একটি লম্বা কবর খনন কর এবং আমার উপরে বৃক্ষশাখ। পৃতিয়া 
দিবে, যেরূপ রসূলুল্লাহ . (দ:)-এর বেলায় করা হইয়াছিল। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আমের বিন্ সায়াদ। - মোসলেম 

১১। হযরত আলী আমাকে বলিয়াছিলেন £ রসূলুলাহ্ (দঃ) আমাকে 

যে জন্য পাঠাইয়াছিলেন, আমি কি তোমাকে তজ্জন্য পাঠাইব না? কোন 

জীবন্ত (প্রাণীর) ছবি নষ্ট না করিয়া ছাড়িও না এবং কবরের উপরস্থ 
উচচ অট্টালিকা ভূপাতিত না করিয়া ছাড়িও না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূল হাইয়াজ | - মোসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) ওহুদের (যুদ্ধের) দিন বলিয়াছিলেন : কবর প্রশস্ত 
এবং গভীর কর । কবরে দুই কিংবা তিনজনকে দাফন কর এবং করআন 
অনুসারে (কাবার দিকে) তাহাদের মুখ স্থাপন কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত হেশাম বিন্ আমের । _-তিরমিজী, আৰু দাউদ 

১৩। আমি হযরত আয়েশাকে বলিলাম £ রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তীহার 
দুই সাহাবার কবর আমাকে খুলিয়া দেখান। তিনি আমাকে এঁ তিনাট কবর 
দেখাইলেন | উহা উচু ছিল নাব৷ মাটির সহিত সমানও ছিল না । লাল 

বর্ণের নূতন পাখর দ্বারা সংযুক্ত ছিল। 
বর্ণনায় ঃ হযরত কামেম। -_ আৰু দউিদ 

দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য 

ইসলামে দাসত্ব প্রথা নাই। অমুসলমান হুদ্ধবন্দী মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত দাঁস-দাঁসী রূপে পরিচিত হইত | দুনিয়ার কাজের সুবিধার জন্য 
দাস-দাসীদিগকে মনিবের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । দাস- 
দিগকে দাসত্ব শুঙখল হইতে মুক্তি প্রদানই ইসলামের নির্দেশ। বিদায় হজ্জে 
রসূলুল্লাহ্ (দে) বলিয়াছেন £ আর €তামাদের নিঃসহায়, নিরাশয় দাস-দাসী | 
সাবধান ! উহাদিগকে নিধাতন করিও না| শুনিয়া রাখ, ইসলামের নির্দেশ-_ 

তোমরা যাহা আহার কর, দাস-দাসপীকে তাহা আহার করিতে দিবে। 
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তোমরা যাহা পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহা পরিধান করাইবে । কোন 

প্রকার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না । তিনি শেষ নিশ্বাসের সময়ও উহাদের 
সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন । দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী 
বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করিয়াছেন । আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়া 
সেহভরে তাহাদিগকে ডাকার নির্দেশ দিয়াছেন । করআন বলে £ বিশ্বাসীগণ 

পরস্পর তাই তাই | কাক্রি দাস হযরত বেলাল প্রথম মুয়াজ্জিনের পদগৌরৰ 
লাভ করেন। মুক্ত দাস যায়েদ সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছেন। উচচ বংশের 
কন্যা যয়নবকে যায়েদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল । যায়েদের পুত্র 
ওসাম৷ সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৮ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; যদি কোন কতিত-নাসা দাসকে 
কুরআন অনুসারে তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়, 

তাহাকে (তাহার কথা ) শ্রবণ কর ও মান্য কর। 
বর্ণনায় £ হযরত উন্মুল হোসেন । - মোসলেম 

২। রূসূলুললাহ্ (দঃ) স্বভাব-চরিব্রে মানবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম 
ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোন কাছে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। 

যাইতে আমারও ইচ্ছা ছিল, তবুও বলিলাম £ আল্লাহ্র শপথ ! আমি যাইব 
না। আমি .বাহির হইয়া বাজারে কতক শিশুর খেলা দেখিতেছিলাম । 
রসূলুল্লাহ (দঃ) হঠাৎ পশ্চাৎ দিক" হইতে আমার হাতি ধরিলে, আমি তাহার 

দিকে তাকাইলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন : হে প্রিয় আনাস ! 

তোমাকে যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি কি তথায় গিয়াছ ? আমি 
বলিলাম 2 হা, আমি'যাইতেছি। 

ব্ণনায় ঃ হযরত আনাস । _-মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ শুঘক আঙ্গরবৎ মাথা বিশিষ্ট কোন 
হাবসী গোলাম (দাস) যদি তোমাদের শাসনকার্ধে নিযুক্ত, হয়, তাহাকে 
মানিয়া চল। 

বর্ণনায় £ হযরত আনাপ । -- বোখারী 

২৫ 
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৪। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয় জিজ্ঞাসা করিলাম £ চাকরকে 
কতবার ক্ষমা করিব? তিনি নীরব রহিলেন। এইরূপ তৃতীয় বার প্রশ করা 
হইলে তিনি বলিলেন £ প্রত্যেক দিন তাহাকে ৭০ বার ক্ষমা কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ উমর | আবু দাউদ 

৫।| তিনি বলিয়াছেন ঃ যখন কোন দাস আন্তরিকভাবে তাহার মনিবের 

কাধ করে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাহার দ্বিগুণ পৃণ্য 
হইবে। ৃ 

বর্ণনায় £ হযরত আবদ্ল্লাহ্ বিন্ উমর | _ বোখারী, মোসলেম 

৬। তিনি বলিয়াছেন £ নিধধারিত দোষে দোষী না হইলে গোলামকে 

যে প্রহার করে, তাহা চপেটাধাত হইলেও উহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে মুক্তি- 

প্রদান করা। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর । -_ মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) ধলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কাহারও খাদেম 

তোমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করে এবং সেই খাদ্য হইতে ঘাণ ও বাষ্প 

( ভাপ) উঠিতে থাকে, সে যেন তাহাকে নিজের সঙ্গে বসাইয়া তাহা খায়। 
সেইখাদ্য কয়েক গ্রাস হইলেও উহা হইতে এক বা দুই গ্রাস যেন তাহার 
হাতে দেয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | - মোসলেম 

৮। তিনি বলিয়াছেন £ চুক্তিবদ্ধ দাস খাদ্য এবং পরিচ্ছদ পাইবে 
এবং যে কাজ তাহার সাধ্যে ন৷ কূলায় উহা তাহাকে করিতে দেওয়া যাইবে 
না। | 

বর্ণনায় ৫ হযরত আবু হোরায়রা | - মোসলেম 

৯। তিনি বলিয়াছেন: কি উত্তম এ চুক্তিবদ্ধ দাস যাহাকে আল্লাহ্ 
তাহার প্রভুর উত্তমরূপে ইবাদতের এবং তাহার মনিবের প্রতি বাধ্যতা৷ 
প্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন। সেকি উত্তম! 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু. হোরায়র]। - বোখারী, মোসলেম 
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১০। তিনি বলিয়াছেন £ যে তাহার চুক্তিবদ্ধ দাসের প্রতি দোষারোপ 
করে অথচ সে সেই দোষ হইতে মুক্ত,সে কথিত দোষে দোষী না হইলে 

বিচারের দিন তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইবে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র]। -_ বোখারী, মোসলেম 

১১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের ভ্রাতাঁদিগকে আল্লাহ্ 

তোমাদের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। যাহাকে আল্লাহ্ তাহার ভ্রাতার হাতে 
ন্যস্ত করিয়াছেন, সে যাহা ভক্ষণ করে তাহা হইতে সে যেন তাহাকে ভক্ষর্ণ 

করিতে দেয়। সেযাহা পরিধান করে, তাহা হইতে যেন পরিধান করিতে 

দেয় | যে কাধ তাহার শক্তি-সামধ্রের বাহিরে তেমন কাধ যেন করিতে না 

দেয়। যদি তাহাকে ক্ষমতাঁর বাহিরের কাধ করিতে দেয়, সে যেন তাহাকে 

সাহায্য করে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবৃজর। --বোখারী, মোসলেম 

১২। তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যে তোমাকে 

মান্য করে, তোমরা যাহা ভক্ষণ কর, তাহাকে তাহা ভক্ষণ করিতে দাও : 

তোমর! যাহা পরিধান কর, তাহাকেও তাহা পরিধান করিতে দাও । উহাদের 

মধ্যে যে তোমার অবাব্য হয়, তাহাকে বিক্রয় কর, কিন্ত আল্লাহ্র স্থ্টকে 
শান্তি দিও না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবুজর । --আহমদ, আবু দাউদ 

১৩। আমি আমার গোলামকে প্রহার করিবার কালে পিছন হইতে 

শুনিতে পাইলাম £ হে আৰু মসউদ ! জানিয়া রাখ, তাহার উপর তোমার 

ক্ষমতার চাইতে তোমার্ উপর আল্লাহ্র ক্ষমতা অনেক বেশী | ফিরিয়া দেখিলাম ; 
রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং। আমি বলিলাম : আল্লাহ্র সন্তাষ্টর উদ্দেশ্যে তাহাকে মুক্তি 
দিলাম। তিনি বলিলেন সতর্ক হও! তুমি বদি ইহা না কবিতে, তোমার জন্য 
দোযখের অগ্রি প্রজঙ্লিত করা হইত। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু মসউদ আনসারী । - মোসলেম 

১৪ । রসুলুল্লাহ (দঃ) [শেষ] অসুখের ঈব্যেও বলিয়াছেন £ নামায 



৩৮৮ হাদীসে রস্ল 

এবং যাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে'( নামায ও দাস-দাসীর 
প্রতি যত্ববান হও )। 

বর্ণনায় ঃ হবরত আলী । _ আহমদ, আবু দাউদ 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) দুইটি সহোদর ভাইকে গোলাম স্বরূপ আমাকে 
দিয়াছিলেন। উহাদের একজন আমি বিক্রয় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন £ 
হে আলী! গোলামাটি তোমার কি করিয়াছিল? তাহাকে পুনরায় গ্রহণ কর। 

বর্ণনায় £$ হযরত আলী । - তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্" 

১৬। একটি দাসীকে তাহার সন্তান হইতে পৃথক করিয়া দিলে হযরত 
(দঃ) তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। অত:পর তিনি তাহার বিক্রয়কে 

' বাতিল করিয়া দিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আলী । - আবু দাউদ 

১৭। রসূলুল্লাহ দে) বলিয়াছেন £ অধিনস্থ লোকদের প্রতি অসদ্ধ্যবহার- 
কারী বেহেশতে যাইবে না। তাহারা বলিল £ আপনি কি আমাদিগকে 
বলেন নাই যে, জাতি সমুহের মধ্যে এই জাতির দাস ও এতিমের সংখ্যা 

সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে ? তিনি বলিলেন £ হা, তোমাদের সন্তানদের ন্যায় 

তাহাদিগকে যত্ব করিবে এবং তোমরা যাহা ভক্ষণ করিবে, উহাদিগকে 

তাহা ভক্ষণ করিতে দিবে। তাহারা বলিল : তবে দুনিরাতে আমরা কিসে 
উপকার পাইব? তিনি বলিলেন £ একটি ঘোড়া যাহা আল্লাহুর পথে যুদ্ধ 

করিবান জন্য বাধিয়৷ রাখিবে এবং একজন দাসই তোমার পক্ষে বথেষ্ট। 

সে যখন নামায পড়ে, তোমার ভ্রাতা হইয়া যায়। 

বনায় £ হযরত আব্ বকর | . * _-ইবনে মাযাহ 
সি 

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ অধিনস্থ লোকদের সহিত সন্ব্যবহারে 

সৌভাগ্য এবং স্থষ্টের সহিত অসদ্ধযবহারে দুর্ভাগ্য আছে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত রাফে বিন্ মাকিস। __আবু দাউদ 



দেউলিয়া 

ইসলামী বিধান মতে দেউলিয়ার মহাজনগণ তাহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া 

-নিতে পারে, কিন্তু তাহার দেহ আাটক রাখিতে পারে না । 
১। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া 

যায়, অতঃপর কোন মহাজন তাহার সম্পত্তি অধিকারে পায়, অন্যান্য মহাজন 

অপেক্ষা সে-ই তাহা পাইবার অধিকতর হকদার । 
বর্ণনায় £ হযরত আব হোবায়র] | _-বোখাবী, মোসলেম 

২। এক ব্যক্তির ফলের ব্যবসায় লোকসান হইলে তাহার দেন৷ ভারী 

হইল | রসলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ তাহাকে দান কর। লোকজন তাহাকে 
দান করিল, তাহাতেও সমগ্র দেনা শোঁধ করিতে পারিল না। অতঃপর 
রসূলুল্লাহ মহাজনদিগকে বলিলেন £ তোমরা যাহ! পাও তাহাই গ্রহণ কর। 

ইহা ব্যতীত তোমাদের নয আর কিছুই নাই। 
বর্ণনা £ হযবত আব্ সঈদ। _-শেশৃকাত 

৩। আমাদের এক দেউলিয়া বন্ধুর জন্য আবু হোরায়রার নিকট আপিলে 
তিনি বলিলেন ঃ এই ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যবস্থা, দিয়াছেন, বে ব্যক্তি 
দেউলিয়৷ হইয়া মার! বায়, জন্পত্তির মালিক অবিকল তাহাই পাইলে সে 

তাহার জম্পিতে অধিকতর স্বন্ববান হয়। 
বণনা £ হ্যনত আবু খালদাছ। - ইবনে মাযাহ্ 

দোযখ বা নরক 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের (এই দুনিয়ার) অগ্নি দোবখের 
অগ্নির ৭০ অংশের এক অংশ। জিজ্ঞাসা করা হইল : ইহা! যথে্? তিনি 

বলিলেন ; ইহা দুনিয়ার অগ্নি হইতে ৬৯ গুণ অধিক, প্রত্যেক গুণ দুনিয়ার 
(অগ্নির) তাপের ন্য:য়। | 

বর্ণনায় : হযরত আব, হোর!য়রা _ বোখারী, মোসলেম 



৩৯০ হাদীসে রস্ল 

২। তিনি বলিয়াছেন : দোযখের আগুন ১০০০ বৎসর প্রজ্বলিত হওয়ার 

পর রক্তবর্ণ হইয়াছে । পুনঃ ১০০০ বৎসর প্রজ্মলিত হওয়ার পর শ্েতিবর্ণ 

হইয়াছে। আরও ১০০০ বৎসর প্রজলিত হওয়ার পর কৃষ্ণবণ হইয়াছে । 
উহা এখন ঘোর কৃষ্তবর্ণ। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । - তিরমিজী 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ দোখে কাফিরের দুই স্কঞ্ধের দূরত্ব ভ্রতগামী 
আরোহীর তিন দিনের পথ হইবে । অন্য বর্ণনায় ঃ কাফিরের সন্মুখের 
দস্ত ওছদ পর্বতের ন্যায় হইবে এবং তাহার ত্বকের ঘনত্ব তিন দিনের পথের 
দূরত্ব হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আৰু হোরায়রা | --মোসলেম 

8৪ তিনি বলিয়াছেন £ বিচারের দিন কাফিরের সন্মুখের দস্তসমূহ ওহদ 
পাহাড়ের ন্যায় হইবে, তাহার কটি বা কোমর বাইজার ন্যায় এবং দোযখে 

ভাহার আসন রাবাজার ন্যায় তিন দিনের পথ পর্যস্ত দূরত্ব হইবে। 
বণনায় £ হযরত আব. হোরায়রা | _ তিরমিজী 

৫| তিনি বলিয়াছেন ; কাফিরের ত্বকের ঘনত্ব ৪২ হাত, সন্মুখের দস্ত 
ওছদ পাহাড়ের ন্যায় এবং দোযখে তাহার আসন মক্কা ও মদীনার দূরত্বের 

সমান হইবে | 
বণনায় £ হযরত আবু হোরায়র! | __ তিরমিজী 

৬। তিনি বলিয়াছেন £ উত্তপ্ত পানি তাহার মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হইবে 

এবং উহা তাহার উদর পর্যস্ত পে ছিবে : যাহা তাহার উদরে থাকিবে উহাকে 

খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিবে এবং পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া বাহির হইবে । অত:পর সে 

পূর্বে যেরূপ ছিল তন্রপ করা হইবে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়বা | __-তিরমিজী 

৭। তিনি বলিয়াছেন £ দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কেহই দোষখে প্রবেশ 
করিবে না । প্রশ্ন করা হইল £ দুর্ভাগা কে£ তিনি বলিলেন : যে আল্লাহ্র 

কাজ করে নাই এবং আল্লাহ্র জন্য পাপ (কাধ) ত্যাগ করে নাই। 
বর্ণনায় : হযরত আব. হোরায়র। | - ইবনে মাযাহ্ 



দোষখ বা নরক ৩৯১ 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সেই (কিয়ামতের) দিন দোযখকে আন 

হইবে। ইহার ৭০,০০০ লাগাম থাকিবে এবং প্রত্যেক লাগাম ৭০,0০০ 
ফিরেশূতা৷ টানিবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে মপউদ | - মোপলেম 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দোযখবাসীদের মধ্যে সবাপেক্ষা কম 

শান্তি হইবে এ ব্যক্তির, যাহার আগুনের এক জোড়া জুতা এবং দুইটি ফিতা 
থাকিবে । (ফলে) কড়াইতে পানি যেমন টগ্বগৃ করে, তদ্রপ তাহার মস্তক 

টগৃবগ্ করিতে থাকিবে । উহার চাইতে অধিক শাস্তিভোগ করিতে কাহাকেও 

দেখা যাইবে না, কিন্তু উহাই সবাপেক্ষা কম শাস্তি | 
বর্ণনা £ হযরত নোমান বিন্ বশীর | -_ বোখারী, মোসলেম 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নরকবাসীদের মধ্যে সবাপেক্ষ1! কম 
শাস্তি হইবে আবু তালিবের | তাহার এক জোড়া (অগ্নির ) জুত। থাকিবে । 
উহাতে তাহার মস্তক টগ্বগৃ্ করিয়া ফুটিবে। 

বণনা £ হযরত ইবনে আব্বাস । --বোখারী 

১১। তিনি পাঠ করিলেন 2 আল্লাহকে তয় করার মত ভয় কর 
এবং মুসলমান না হইয়া নিশ্চয় মৃত্যু বরণ করিও না|” অতংপর তিনি 
বলিলেন : যন্কুম বৃক্ষের এক বিন্দু যদি দুনিয়ায় পতিত হইত, দুনিয়ার জীবিকা 
নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া দিত। কিন্তু যাহাদের ইহা খাদ্য হইবে তাহাদের দশ 
কি হইবে ! 

বণনায় £ হখরত ইবনে আববাস | _ তিরমিজী 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ চারিটি প্রাচীর দোযখের সীমা হইবে । 

প্রত্যেক প্রাচীরের প্রস্থ 8০ বৎসরের দূরত্বের সমান হইবে। 
বণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। | _ তিরমিজী 

১৩। তিনি বলিয়াছেন : দোযখের একটি আবর্জনার একটি বাল্তি যদি 
' দুনিয়াতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইত, তবে দুনিয়ার বাসিন্দাগণ নিশ্চয়ই 
ধ্বংস হইত। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। - তিরমিজী 



৩৯২ হাদীসে রস্ল 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কাফিরের জিহবাকে 88০ হাত 
বা ৮৮০ হাত লম্বা করা হইবে এবং লোকজন উহার উপর দিয়া যাতায়াত 
করিবে । ৃ 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর। --তিরমিজী 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বিচারের দিন আল্লাহ সব্বাপেক্ষা 

লঘু শান্তিপ্রাপ্ত দোষখবাসীদিগকে বলিবেন £ কেন কিছুর পরিবর্তে কি 
তুমি মুক্তি চাও ? সেবলিবে : হী । তিনি বলিবেন যখন তুমি আদমের 
কটিবন্ধে ছিলে তখন আমি ইহা হইতেও সহজ একটি বিষ তোমা 

হইতে আশা করিয়াছিলাষ যে, তুমি আমার সহিত কোন বিষরে ংশী 

স্থির করিবে না, কিন্ত তুমি আমার নিউ বিরতির ব্যতীত অন্য 
কিছু অস্বীকার করিয়াছ। 

বণনায় £ হযরত আনাস । --বোখাবী, মোসলেম 

১৬। রপূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ইহাদের মধ্যে এমন লোক হইবে 
বাহাকে দোযখের অগ্নি হাটু পযন্ত দগ্ধ করিবে, (কাহাকেও হাট পর্বস্ত, 
কাহাকেও জানু পস্ত, কাহাকেও কোমর পর্যন্ত এবং কাহাকে 9 গ্রীবাদেশ 
পর্যন্ত দগ্ধ করিবে )। 

বণলায় ঃ হযরত আামোরাহ্ বিন জুনদব | -_ মোসলেম 

১৭। রসুলুলীহ (দঃ) বলিয়াছেন ; দোবখবাসীদের ক্ষুণা হইবে এবং 
উহ তাহাদের শাস্তির সমান হইবে । তাহারা খাদ্য টাহিবে, এমন কণটকের 
খাদ্য দেওয়া হইবে যাহাতে চবি থাকিবে না এবং তাহা (ক্ষুবা ) নিবারণ 
করিবে না । তাহারা আবার খাদ্য চাহিবে, নিশ্বাসবন্ধকারী খাদা দেওরা 

হইবে। তাহারা মনে করিবে যে, এইরূপ খাদ্য তাহারা পানির সহিত 

মিশ্রিত করিয়া খাইত। তাহারা পানি চাহিল্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা উত্তপ্ত 
পানি সম্মুখে ধরিয়া রাখা হইবে | যখন মুখে দেওয়া হইবে উহা তাহাদের 
মুখকে ভাজা-ভাজা করিবে | যখন উদরে প্রবেশ করিবে, উদরের মধ্যে 
যাহা আছে তাহা খণ্-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। উহারা বলিবে £ দোযখের 
দার ওয়ানগুলিকে ডাক । তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের নবীগণ কি 



দোযখ বা নরক ৩৯৩ 

আল্লাহর প্রকাশ্য বাণী নিয়া তোমাদের নিকট যায় নাই? তাহারা বলিবে £ 
ই] তাহার! বলিবে £ তাহাদিগকে ডাক । কিন্ত কাফিরদের আহ্বান ভ্রান্ত পথে 

চালিত করিবে । তিনি বলিয়াছেন : একজন নরপতিকে ডাক | তাহারা বলিবে £ 

হে রাজন! তোমাদের প্রভূ যেশ আমাদের বিচার করে। সে বলিবে 
€তোমাদিগকে এখানে অপেক্ষা! করিতে হইবে । এই প্রশোত্তরে ১০০০ বৎসর 

সময় লাগিবে। তাহারা বলিবে £ তোমাদের প্রভুকে ভাক। তোমরা ব্যতীত 
আর কেহ অধিকতর উত্তম নহে । তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রভু ! ইহা 

হইতে আমাদিগকে বাহির কর, আমাদের দু£ঃখ-দুর্দশা আমাদিগকে অভিভূত 
করিয়াছে এবং আমরা পথন্্রান্ত লোক ছিলাম | যদি আমরা আবার কাফিরীতে 

যাই, আমরা অত্যাচারী হইব । তিনি উত্তর দিবেন; অপহ্ানিত হইয়া উহাতে 

অবস্থান কর এবং কথা বলিও না । তখন উহারা সবপ্রকার মঙ্গল হইতে হতাশ 

হইবে এবং চিৎকার, দুঃখ এবং হতাশা উহাদিগকে অভিভূত করিবে । 
বর্ণনাম £ হযবত আব. দারদ]। - তিরমিজী 

দোয়া বা প্রার্থন৷ 

দোয়া বা গ্রাখনা করিবার উপযুক্ত সময় ফরয নামাবের পরে, শুক্রবার দিন 
যে-কোন সময়ে, প্রাতে, শেষ রাত্রে, রমযান মাসে আরাকতেব দিনে, 

ইফৃতাঁৰ করিবার সমর্র এবং আঘান ও ইকামতের মধ্যবতীঁ সময়ে । নিশ্লিখিত 

লোকের দোয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অধিক। বিদেশী লোকের দোয়া 
বিদেশী লোকের জন্য, রোযাদারের দৌরা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের 

দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দোয়া, সপ্তানের জন্য পিতা-মাতার দেয়া, 
সফরের সময় হাজীদের দোরা, আল্লাহ্র পথে যোদ্ধার দোয়া এবং অসুস্থ 

লোকের দোয়া | আল্লাহ বলেন £ আমি অতি নিকটে । যখন সে আমাকে 
ডাকে, আমি সাড়া দেই। সুতরাং তাহাদিগকে আমার নিকট প্রার্থনা (দোয়া ) 
চাহিতে বল, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বল, যেন তাহার! 

সত্য পথ পায়। পু 



৩৯৪ হাদীসে রসল 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : সকল নবীরই গৃহীত একটি দোয়া 
ছিল | সকলেই তাহ! ইহকালে লইয়াছেন, কিন্ত আমি কিয়ামত পর্যস্ত আমার 
দোয়া, আমার উন্মতের জন্য শাফায়াত, স্থগিত রাখিয়াছি। যদি আল্লাহ্র 

ইচ্ছা হয়, আমার উন্মতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অংশী স্থাপন 

না করিয়া মার! গেলে, তাহ। পাইবে । 
ব্ণনাব £ হযরত আবু হোরায়রা। _ মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : তিনটি দোয়া বিনা সন্দেহে গহীতি হয়; পিতার ' 

দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া | 
বর্ণনায হযরত আব হোরায়রা | --তিরমিজী 

৩। তিনি বলিয়াছেন : তিনজন লোকের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না, রোযাদারের 

ইফৃতারের সময়ের দোয়া, অত্যাচারের সময় অত্যাচারিতের প্রার্থনা এবং 

ন্যায়বিচারক নেতার দোয়া | আল্লাহ্ এ প্রার্থনাকে মেঘের উপরে লইয়া যান 

এবং আসমানের দ্বার তজ্জন্য উন্যুক্ত করা হয় এবং আল্লাহ বলেন £ কিছুকাল 
পরে হইলেও নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করিব। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব, হোবাযরা। _তিবমিজী 

৪ | তিনি বলিয়াছেন £ সুনিশ্চিত প্রত্যুন্তরের আশার আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা কর। অমনোবোগীর প্রার্থনা আল্লাহ গ্রহণ করেন না। 

বণনায় : হযবত আব, হোবাযবা | _ তিরমিজী 

৫।| তিনি বলিয়াভেনঃ বে ইচ্ছা করে, তাহার বিপদের সময় আল্লাহ্ 

তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করুন সে যেন সুখের সময় অধিক করিয়। প্রার্থনা 

করে। 
বর্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়বা | __তিরমিজী 

৬। তিনি বলিয়াছেন : যে আল্লাহ্র নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ্ তাহার 
প্রতি অসন্তুষ্ট | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. হোরায়র]| তিরমিজী 



গোয়া বা প্রার্থনা ৩৯৫ 

৭| তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ব্যতীত এত অধিক 

সন্পানিত জিনিস আর নাই । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র | _ তিরমিজী 

৮। তিনি বলিয়াছেন £ যে পর্যন্ত কোন লোক পাপের কার্য বা রক্তের 
সম্পর্ক কর্তন করার দোয়া না চায় বা অধৈর্য না হয়, সে পর্যন্ত তাহার দোয়া 
কবুল করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হইল £ অধৈর্য কি? তিনি বলিলেন ; আমি 
দোয়া চাহিয়াছি, কিন্ত কোন উত্তর পাই ন৷। অতঃপর ইহাতে দুঃখিত হইয়া 

দোয়া চাওয়া ত্যাগ করা । | 

বণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা । _ মোসলেম 

৯। তিনি বলিয়াছেন £ যখন তোম।দের কেহ প্রার্থনা করে, সেযেন বলে 

নাঃ হে আল্লাহ তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর। সে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 

হয়, আশা পোষণ করে, কেন-না আল্লাহ্ যাহ! মঞ্রর করেন, তাহাকে তিনি বড় 
বলিয়া মনে করেন না। 

বণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | _মোসলেম 

১০। তিনি বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ প্রার্থনা করে, সে 

যেন ইহা না বলে? হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে ক্ষমা কর, 
আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে রিযিক দাও । সেযেন নিশ্চয়তার সহিত 

প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই তিনি যাহা ইচ্ছা তাহ! করেন । ইহার বিরুদ্ধে কোন 

মত নাই। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবায়ব৷। __বোখারী 

১১। তিনি বলিয়াছেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট 
এমন এক চুক্তি করিরাছি যাহা তুমি কখনও ভঙ্গ করিতে বলিবে না 
এবং আমি মানুষ মাত্র। মুমিনদের মধ্যে যাহারই আমি অনিষ্ট করিয়াছ। 
অভিসম্পাত করিয়াছি, বেত্রাধাত কবিয়াছি, ইহা যেন তাহার জন্য (বরকত) 

প্রতুলতা হয়, পবিত্রতার কারণ হয় এবং বিচারের দিন তোমার নিকটে নেওয়ার 
একটি কারণ হইয়া দীড়ায় | 

বূর্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়র] । - বোখারী 



৩৯৬ হার্দীসে রসূল 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের 
অনুপস্থিতিতে তাহার জন্য দোয়া করিলে তাহা গৃহীত হয়। যখন সে তাহার 
মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করে, নিষুক্ত ফিরেশৃতা৷ বলে £ আমীন 

(তাহাই হউক) এবং তোমার.জন্যও তদন্রূপ | 
বর্ণনায় হযরত আবু দারদায়া। --মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে প্রার্থন। 

করিও না, তোমাদের সম্তানগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিও না। আল্লাহর নিকট 

হইতে এমন এক সময় চাও যখন চাহিলে প্রার্থনা গৃহীত হয়। 
বর্ণনায় £ হযরত জাবেব। - মোসলেম 

১৪ | তিনি বলিয়াছেন £ যে পর্যন্ত কোন লোক পাপের কাধে বা 

আন্বীরতার সম্পর্ক ছেদনের জন্য প্রার্থনা না করে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহ্র 
নিকট কোনও কিছুর জন্য প্রার্থনা করিলে বা অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য 

প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ্ তাহা গ্রহণ (কবুল) করেন । 
বর্ণনায ঃ হযরত জাবের _মোখলেম, তিরমিজী 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ দোয়া (প্রার্থনা) ইবাদত। অতঃপর 

তিনি বলিলেন £ তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন 5 আমরি নিকট প্রার্থনা কর, আমি 
উত্তর দিব! ূ 

নরশনাষ £ হযবত নোমান। _তিরমিজী 

১৬। রসনুল্লাহ (দঃ) বনিরাহ্নে £ প্রাথন। (দোরা ) ইবাদতের মড্জা 

(মূল )। 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস। _তিবমিজী 

১৭। তিনি বলিয়াছেন: তোমাদের প্রত্যেকে, প্রতোক অভাব- 

অভিযোগের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, এমন কি যখন জুতার কিতা 
ছিড়িয়া যায়, তাহার জন্যও ;: লবণের জন্যও । 
বর্ণনায় £ হযরত আনাস । 7 | --তিরমিজী 



দোয়া ব! প্রার্থনা ৩৯৭ 

১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রার্থনা ব্যতীত ভাগ্যলিপি রদ 
(খণ্ডন) হয় না । পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত দীর্ঘ জীবন লাভ হয় না। 

বর্ণনায় : হযরত সালমান ফারেসী । __তিরমিজী 

১৯। তিনি বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু জীবিত ও দয়ালু। 
কোন বান্দাহ তাহার নিকট হাত তুলিলে (প্রার্থনার জন্য) তিনি তাহা 
খালি ভাবে ফিরাইয়৷ দিতে লজ্জা বোধ করেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত সালমান ফারেসী | _ তিরমিজী, আবু দাউদ 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে যাহার জন্য 

প্রার্থনার ছ্বার উন্মুক্ত, তাহার জন্য রহমতের ( অনুগ্রহের) ছ্বারও উন্যুক্ত। 
আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় এমন কোন প্রার্থনা করা হয় না যাহা মনের 
শাস্তির জন্য চাওয়া হয়। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | - তিরষমিজী 

২১। রসুলুল্লাহ্ (দঃ). বলিয়াছেন : আল্লাহর নিকট তাঁহার অনুগ্রহ 
প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করা তিনি ভালবাসেন প্রতিকারের দীধঘ আশাই 

সবাপেক্ষা বড ইবাদত । 
বর্ণনায় ১ হযরত ইবনে মসউদ | -_ তিরমিজী 

২২। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট উমরার অনুমতি চাহিলে তিনি 

আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন : হে ভ্রাতঃ! তোমার প্রার্থনার আমাকে অংশী 

করিও এবং আমাদিগকে ভুলিও না। তিনি এমন কথা উচচারণ করিলেন 

যে, উহ্বার বদলে (সমগ্র) দুনিয়াও আমাকে সন্তষ্ট করিতে পারিবে না। 
বর্ণনায় £ হযরত উমর | -_আব. দাউ? 

ধন-সম্পত্তির লালসা 

করআন বলে : “তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি” আল্লাহ্র স্মরণ 

হইতে যেন তোমাদিগকে ভুলাইয়া না রাখে। যাহাদিগকে ভুলাইয়৷ রাখে, 
তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত" “তোমাদের ধন-সম্পান্তি ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি 



৩৯৮ হাদীসে রসল 

পরীক্ষা স্বরূপ |” “অতিরিক্ত ধন তোমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে । 

“অন্যান্যকে যে ধন-সম্পদ দিয়াছি উহার প্রতি তোমাদের চক্ষু বাড়াইও না । 
“অতিরিক্ত লালসা মান্ষকে অবিবেচক করিয়া ফেলে এবং ধ্বংসের পথে 

লইয়া যায়। অতিরিক্ত দারিদ্র্যও কৃফরীর ( নাস্তিকতার) নিকটবর্তী |” 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আদম সন্তান বৃদ্ধ হইলেও তাহার 

দূইটি বিষয় বৃদ্ধ হয় না, ধন-সম্পত্তি উপার্জনের লোত এবং জীবনের আঁশ । 
বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - বোখারী, মোপলেম 

২। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি আদম সন্তানের দুই পৰত সমান 

ধন-সম্পত্তি থাকিত, সে নিশ্চয়ই তৃতীয় পর্বত চাহিত। আদম সন্তানের 

উদর মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই পূর্ণ করিতে পারে না । যে তওবা (ক্ষমা 
প্রার্থনা ) করে, আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | - বোখাকী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে ধরিয়৷ বলিলেন ; দুনিয়াতে পথিক বা 
আগন্তক বূপে বসবাস কর এবং তোমাকে কবরবাসী রূপে গণনা কর। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | -_-বোখারী 

ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক 

ধর্মের গুঢ়তত্তে,র প্রতি লক্ষ্য না৷ কর! এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য স্বীকার করাই 
ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের প্রধান কারণ । ধর্ম ঠিকভাবে পালন করিলেই তকের 

বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “কুরআন সম্বন্ধে 

তর্ক-বিতর্ক কৃফরী। যাহারা তোমাদের পূর্ববর্তী তাহারা এই কারণেই ধ্বংস 
হইয়াছে। তিনি একবার বলিলেন £ “তোমরা কি জান, কোন্ জিনিস 

ইসলামকে ধ্বংস করিবে ?--আলেমদের ভুল, কূরআন সম্বন্ধে মুনাফিকদের 

তর্ক-বিতর্ক এবং পথন্ত্রান্ত নেতাদের নির্দেশ |” 
১। একদিন দ্বিপ্রথরে আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পৌছিলে 

তিনি বলিলেন যে, দুইজন লোকের একটি আয়াত সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে 

বলিয়া তাহাদের স্বর শুনিঠে পাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, তাহার মুখ- 



ধন সম্বন্ধে তক-বিতক ৩৯৯ 

মগ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন দৃষ্ট হইল | তিনি বলিলেন: তোমাদের পর্ববর্তীগণ 

ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ করাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
বর্ণনায় £ হযরত আবদল্লাহ বিন আমর | - মোসলেম 

নফল রোধ। 

রসূলুলাহ্ (দঃ) সাধারণতঃ তিন দিন রোযা ভালবাসিতেন। একদিন পর 

একদিন রোযা রাখাই সবৌত্তম। রসূলুল্লাহ (দঃ) নিয় তারিখ সমূহে রোযা 

রাখিতে ভালবাসিতেন। ১৩ই মূহরুরম আশুরার দিন, চান্র মাসের ১৩, 

১৪ এবং ১৫ই তারিখ, শাওয়াল মাসের ১ম, ২য় তারিখ :১৩, ১৪, 3 ১৫ই 
শাবান ; রজব মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখ; সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার 
এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার | 

১। রসুলুল্লাহ (দঃ) কখনও এত রোযা রাখিতেন যে, আমরা বলিতাম, 
তিনি কখনও রোযা ভঙ্গ করিবেন না। আবার কখনও এত রোযা ভঙ্গ 

করিতেন যে, তখন আমরা বলিতাম £ তিনি আর রোযা রাখিবেন না | রমযান 

ব্যতীত অন্য কোন মাসে সম্পরূপে রোযা রাখিতে এবং শাবান মাস ব্যতীত 
অন্য কোন মাসে এত রোযা রাখিতে আমি হযরতকে দেখি নাই । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । _-বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ্ (দ:) সোমবার এবং বৃহস্পাতিবার রোযা রাখিতেন। 
বণনায় £ হযরত আয়েশা । -_তিরমিজী 

৩। তিনি মাসের মধ্যে শনি, রবি ও সোমবার এবং মাসের শেষে 

মঙ্গল, বৃধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । তিরমিজী 

8। আমি এবং হাফৃসা রোযা রাখিয়াছিলাম | আমাদের সামনে খাদ্য 
রাখা হইল । আমরা উহা ভক্ষণ করিতে আগ্রহ করিলাম এবং উহা হইতে 
কিছু তক্ষণও করিলাম | হাফৃসা জিজ্ঞাসা, করিয়াছিলেন £ আমরা রোযা! 
রাখিয়াছিলাম এবং আমাদের সামনে খাদ্য রাখা হইয়াছিল, উহা খাইতে 
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€স্ছি 

আকাড়ক্ষা কবিযাছিলাম এবং উহা! হইতে কিছু ভক্ষণ কবিযাছি। তিনি 
বলিলেন , ইহাব বদলে আব একদিন বোযা বাখ। 

বর্ণনায £ হযবত আযেশা। _তিবমিজী 

৫। বসূলুললাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ বমযান মাসেব পব সবোত্তম বো 
আল্লাহব মাস মৃহববমে এবং ফবয নামাযেব পবৰ সর্বোত্তম নামায বাত্রে। 

বর্ণনা $ হযবত আব. হোবাযবা । - মোসলেম 

৬। তিনি বলিযাছেন 2 বাত্রেব মধ্যে শুক্রবাবেব বাত্রিতে নামায পড়াব 

বৈশিষ্ট্য কবিও না : এবং দিনের মধ্যে শুক্রবাবেব বোষাকে বোযা বাখাব 

বৈশিষ্ট্য কবিও না। যাহাব বোযা বাখাব অভ্যাস আছে, তাহাব কথা ভিন্ন । 
বর্ণনা : হযবত আবু হোবাযবা । - মোসলেম 

৭ | তিনি বলিযাছেন : সোমবাব ও বৃহস্পতিবাৰ আমল উপস্থিত কবা 
হয | স্ুতবাং আমি ভালবাসি যে আমাব আমল (কাজ) বোযা থাকা অবস্থা 
উপস্থিত কবা হয। 

বণনায £ হযবত আবু হোবাযবা | __তিবমিজী 

৮ | তিনি বলিষাছেন £ প্রত্যেক জিনিসেবই যাকাতি আচে এবং শবীবেব 

যাকাত বোবা । | 
বপনায £ হযরত আবু হোবাষবা । -__ইবনে মাযাহ্ 

৯। আমি বসূলুলাহ (দঃ)-কে আঙুরাব দিনেৰ বোযা এবং বমযান মাস 

ব্যতীত অন্যদিনেব জন্য বোষা বাখিতে এত অধিক চাপ দিতে দেখি নাই। 
বর্ণনা £ হযবত ইবনে আববাস । _ বোখাকী মোসালেম 

১০1 তিনি আশুবাব দিনে বোযা বাখিতেন এবং বোয৷ বাখিতে নির্দেশ 
দিতেন। তাহাবা বলিত £ ইহা এমন দিন যাহাকে ইছদী এবং নাসাবাগণ 

পবম সন্ান কবে। বসুলুলাহ্ (দঃ) বলিলেন £ আমি যদি আগামী বৎসব 
বাঁচি, নিশ্চযই ৯ই তাবিখে আমি বোযা বাখিব। 

বর্ণনায় ১ হযবত ইবনে জ বাস। মোসলেম 
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১১। আবাসে হউক বা সফরে হউক রস্ূলুললাহ্ (দঃ) পূর্ণ চন্দ্রের দিন- 
গুলিতে রোয। তরঙ্গ করিতেন না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । _ নেসায়ী 

১২। সোমবারের রোযা সম্বন্ধে প্রশ করা হইলে, তিনি বলিলেন £ সেই 

দিনে আমার জন্ম এবং সেই দিনে আমার প্রতি অহী অবতীণ হইয়াছিল । 
বর্ণনায় ঃ হযবত আব কাতাদাহ্ । __মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে রমবানের রোবা রাখে এবং তৎপর 
শাওয়ালের ৬ দিন রোযা রাখে, সেযেন সারা বৎসর রোবা রাখিল | 

বর্ণনায় : হযরত আবূ সঈদ খুদ্রী। -_ মোসলেম 

১৪। তিনি বলিয়াছেন ঃ যে আল্লাহর পথে একদিন রোবা রাখে, আল্লাহ 

তাহার মুখ দোষখের আগুন হইতে ৭০ বৎসরের দূরের পথে রাখেন 

বর্ণনা £ হযনত আব. সঈদ' খুদরী | _বোখারা, মোসলেম 

১৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ছে আবৃজর! বখন তুমি মাসে 

তিনদিন রোয। রাখ, ১৩, ১৪, ও ১৫ই তারিখে রোষা রাখ । 
বর্ণনায় :'হযবত আবৃজর গিফারী | _ তিরমিজী 

.১৬। আষি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে সমস্ত বৎসর রোযা রাখা সম্বন্ধে, জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম | তিনি বলিলেন £ তোমার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য আছে ।.রমযান 
মাসে এবং পরবর্তী মাসে রোযা রাখ এবং প্রত্যেক বুধবার এবং বৃহস্পতিবার 
রোযা রাখ। তাহা হইলে সারা বৎসর রোযা রাখা হইবে। 

বর্ণনায় : হযরত মুসলিম। -_-আব্ দাউদ 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ফরয রোষা ব্যতীত শনিবারে রোযা 
রাখিও না। যদি তোমাদের কেহ আঙ্গরের খোসা অথবা কান্ঠের বাকল ব্যতীত 

অন্য কিছু না পায়, সে যেন উহা চর্বণ করে। 
বর্ঁনায়ঃ হযরত আধচুঘ্হি |. ১ --আব, দাউদ 

২৬- 
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১৮। কতক লোক আরফার দিনে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর রোযা সম্বন্ধে বিবাদ 
করিয়াছিল । কেহ বলিল £ তিনি রোযা আছেন। কেহ বলিল : তিনি রোয। 
নাই। আরাফতে যখন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার উটে ছিজ্লিন, আমি তীহার জন্য 

এক বাটি দূৰ পাগ্ঠাইলাম এবং তিনি তাহা পান করিয়াছিলেন । 
বণনায £ হযবত উন্মুল ফজল। --বোখারী, মোসলেম 

নজ্সেতা 

কূরআন বলে £ “আমি এ লোকদিগকে পরলোক দিব, যাহারা উদ্ধত স্বভাবের 
নহে এবং যাহারা অনিষ্ট করার ইচ্ছা রাখে না ।”' আবার বলে: “আল্লাহ্র 
আবেদ (দাস) এ ব্যক্তিগণ যাহার! বিনীত হইয়া চলে ।'' ভীরুত! ও অহঙ্কার 
এই দুই অপরাধের মধ্যবতী অবস্থার নামই নগ্ৃতা | যে সম্দ্রান্ত বংশের সে-ই 

শ্রেষ্ঠ নহে । ফলবান বৃক্ষের ন্যায় গুণভাবে যে নত, সে-ই শ্রেষ্ঠ। 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : আল্লাহ আমার নিকট অহী বা বাণী প্রেরণ 
করিয়াছেন : পরস্পর পরম্পরের প্রতি বিনমন হও, এমন কি একজন অন্য- 

জনের সহিত গব করিও না | একজন অন্যজনের প্রতি অন্যায় করিও না। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইয়াজ বিন্ হেমার |. - মোগলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দানে ধন কমে না ; ক্ষমার বিনিময়ে 
আল্লাহ্ কাহারও সন্মান ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করেন না ;) আল্লাহর জন্য 
যেনত হয়; তিনি তাহাকে উন্নত করেন । 

বর্ণনায় £ হযনত আব, হোরায়রা। - মোসলেম 

নাবালকের অভিভাবক 

নাবালকের দেহের তত্তাববানের অভিভাবক ছেলের সাত বৎসর বয়স 
পর্যস্ত এবং মেয়ের হায়েয (খতু) পধন্ত পধায়ক্রমে নিম্বোক্ত ব্যক্তিগণ £ 
€১) মাতা, (২) নানী, (৩) দাদী, (৪) সহোদরা ভগ্রি, (৫) বৈপিত্রের 
ভগ্রি, (৬) বৈমাত্রেয় ভগ্রি, (৭) সহোদরা ভগ্রির কন্যা, (৮) বৈপিত্রেয় ভগির 
কন্যা, (৯) বৈমাত্রেয় ভগ্রির ঝঁন্যা, (১০) খালা, (১১) ফুফু, (১২) পিতা, 



নাবালকের অভিভাবক 8০৩ 

(১৩) দাদা, (১৪) ভ্রাতা, (১৫) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, (১৬) সহোদর ভাইয়ের 
পূত্র। ছেলে সাত বৎসরের উত্বে এবং মেয়ে বয়স্কা হইলে ১২ নং হইতে 
অভিভাবক আরন্ত হইবে । অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পত্তির অভিভাবক 2 (১) পিত।, 
(২) পিতার মনোনীত ব্যক্তি, (৩) দাদা, (8) দাদার মনোনীত বাক্তি। 
ইহাদের অবর্তমানে আদালত উক্ত ১৪ নং হইতে অভিভাবক নিযুক্ত করিবে। 

১। একজন স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আপিয়া বলিল : আমার 
ছেলে আমাকে পানি পান করিতে দিয়াছে এবং আমার উপকার করিযাছে, 
কিন্ত আমার স্বামী তাহাকে লইয়া যাইতে চায় | তিনি বলিলেন : এই তোমার 
পিতা এবং এই তোমার মাতা, যাহার হাত ধরিয়া বাইতে ইচ্ছা হয়, তহিকে 

ধর। ছেলেটি তাহার মাতাকে বরিল এবং তাহার সহিত চলিয়৷ গেল। 
বর্ণনা ঃ হযরত আমর বিন. শোয়ায়েব | __ আবু দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) হুদায়বিয়ার দিনে তিনটি শর্তে সন্ধি করিয়াছিলেন । 

সন্ধির দ্বিতীয শর্ত অনুযারী পরবতী বৎসর মন্ধাতে আসিরা তিন দিন অবস্থান 
নরার পর তিনি বাহির হইরা আসিলেন | হবরত হামজার কন্যা তাহাকে 
অনুসরণ করিতে আসিয়া, হে চাচ।! হে চাচা! বলিয়া চিৎকার করিলে, হযরত 

আলী তাহাকে ধরিয়া লইল। আলী, যায়েদ এবং জাফর তাহার সম্বন্ধে বিবাদ 

করিতে লাগিল । হযরত আলী বলিলেন £হ আমি তাহাকে লইয়াছি,সে আমার 

চাচার কন্যা | জাফর বলিলেন ; সে আমার কন্যা এবং তাহার মাতার ভগ্ি 
আমার স্ত্রী। যায়েদ বলিলেন £ সে আমার ত্রাতার কন্যা | রসূলল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে 
তাহার মাতার ভগ্লির নিকট দিয়া বলিলেন £ মাতার ভগি মাতার স্থান অধি- 

কার করে| অতঃপর হযরত আলীকে বলিলেন £ তুমি আমার এবং আমি 

তোমার | তিনি জাকরকে বলিলেন : আমার চেহারা এবং চরিত্র তোমার 
ন্যায় । তিনি যায়েদকে বলিলেন £ তুমি আমাদের ভাই এবং বন্ধু। 

বর্ণনায় ঃ হযরত বাবায়৷ বিন আজেব | __মেশ্কাত 

৩। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল £ আমার উদর এই ছেলের 

আধার ছিল | আমার স্তন ইহার পানের আধার ছিল এবং আমার এই ক্রোড় 
ইহার শান্তির আগার ছিল | কিন্তু ইহার পিতা আমাকে তালাক দিয়াছে 
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এবং ইহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিতে চায় | হযরত (দঃ) 
বলিলেন £ তোমার পুনরার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে রাখিবার অধিকার 
আছে। | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। - আবু দাউদ? 

লামকরণ (নাম রাখা ) 

শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকাহ করিয়৷ নাম রাখার নিদেশ | সন্তানের 
উত্তম নাম রাখার জন্য রসূলুলাহ (দঃ) নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্র দাস বা 
গোলামসূচক নামই সবাপেক্ষা উত্তম | 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ তোমাদের নামের মব্যে আল্লাহ্র নিকট 
সর্বাপেক্ষা উত্তম নাম £ আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান (আল্লাহ্র দাস )। 

বণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | -_মেশ্ কাত 

২। হযরত উমরের একটি কন্যা ছিল। তাহাকে আছিয়া (পাপী) 
বলিয়া ডাকা৷ হইত । রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার নাম ভমিলা (জন্দরী ) রাখিয়। 
দিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর। মোসলেম 

৩। আবু ওসায়েদের পুত্র মোনজের জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে 
রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আনা হইলে তিনি শিশকে উরুর উপর রাখিয়া 
বলিলেন £ শিশুর নাম কি? বলা হইল : অমুক নাম । তিনি বলিলেন £ ইহা 

নহে, তাহার নাম মোন্জের (সতর্ককারী )। 
বর্ণনায় ঃ হযরত সহল বিন্ সায়াদ। -_ বোখারী, মোসলেম 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার 

নামে বিচারের দিন ডাকা হইবে । স্গতরাং তোমরা উত্তম নাম রাখ । 

বর্ণনায় ই হযরত আবু দারদা । --আহমদ, আবু দাউদ 

৫। একদা রসূলুলাহ্ (দঃ) বাজারে থাকাকালীন এক ব্যক্তি বলিল 2 
হে আবুল কাসেম তিনি তাছাদ্ দিকে তাকাইলে সে বলিল £ আমি আপনাকে 
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ডাকিয়াছি | তিনি বলিলেন £ আমার নাম ছ্বারা আমাকে ডাক | উপনাম ্থারা 

আমাকে ডাকিও না। 
বর্ণনায ঃ হযরত আনাস | _ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার নাম ছারা আমাকে ডাক, উপ- 
নামে আমাকে ডাকিও না * কেন-না আমি ভোযাদের মধ্যে বণ্টন কবিবার 

জন্য কাসেম (বণ্টনকারী ) হইয়াছি। 

বর্ণনায় £ হযবত জাবেব। _ বোখারী, মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) কাহারও মাম এবং উপনাম একত্র করিতে এবং 
মোহাম্মদ আবুল কাসেম ডাকিতে নিষেধ করিয়াছেন | 

বর্ণনায় £ হযবত আব, হোরাযবা | - তিবমিজী 

৮। রসূলুলাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন আল্লাহর নিকট সবাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট নাম হইবে 'মালেকুল আমলাক? (রাঁজাধিরাজ ) | অন্য বর্ণনায় : বিচারের 
দিন সর্বাপেক্ষা নিন্দনীর ও অপ্রিয় এ বাক্তি হইবে যাহাকে রাজাধিরাজ বলা 
হইত। আল্লাহই রাজাধিরাজ | 

বর্ণনায়: হযবত আব. হোবায়রা | _ বোখাবী, মোসলেম 

নামাষ 
নামাযকে আববীতে “সালাত' বলে: সালাত অর্থঃ দগ্ধ করা। ইচা৷ 

পাশবিক প্রবৃন্তিকে দগ্ধ করে। প্রত্যেক বয়ংপ্রাপ্ত মুসলমানের জন্য দিবা* 
রাত্রে পাঁচবার নামায পড়া (অবশ্য করণীয়) করয। নামায এক দোয়া বা 
প্রার্থনা । যাহা তকবীর, তসবীহ, তাহমীদৃ, এন্তেগ্ফার এবং দরূদ ইত্যাদি 
সহকারে আল্লাহ্র নিকট সবিনয়ে নিবেদন। মানুষ তিনটি জিনিস--শরীর, 
প্রাণ বা জীবনীশক্তি এবং আত্মা দ্বারা" গঠিত। মৃত্যু শরীর ও প্রাণকে 
নিঃশেষ করিয়া দেয়। আত্বা অমর ও 'অক্ষয়। এই আত্মাই প্রকৃত মানুষ । 
শরীর ও প্রাণের খোরাক খাদ্য । আত্বার : খোরাক নামায ও অন্যান্য ইবাঙগতে 

লন্ধ পুণ্য। খাদ্যের অভাবে শরীর ও প্রাণ ধ্বংস তয়। পুণ্যের অভাবে আত্মার 
অবনতি ঘটে | শরীর বা দেহের সুখ-শীস্তি ও দ:খ-কষ্ট স্বকুপস্থায়ী । আত্মার 
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সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট চিরস্থায়ী | শরীর ও প্রাণ আত্মার উপর প্রাধান্য বিস্তার 
করিয়া সাময়িক আনন্দ উপভোগ করিতে চায় | আত্বা শক্তিশালী না হইলে 

শরীর ও প্রাণ স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্বাকে দোযখের দিকে. পরিচালিত 

করিতে দ্বিধা বোধ করে না । দেহ ও প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধে আত্মাকে জয়ী 
করিতে হইলে ইবাদতের মাব্যমে পুণ্যার্জন করিরা আত্মাকে শক্তিশালী করিতে 
হইবে । পরকালে আত্বার আবাসস্থল চিরস্থায়ী বেহেশত অথবা দোসখ বাতীত 
অন্যস্থান নাই। আত্মাকে চিরস্থায়ী বেহশৃতবাসী করিতে হইলে অবশ্যই পুণ্য " 

অর্জন করিতে হইবে । অন্যথায় দোবখই তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান । পৃথিবীর 
সকল কিছুই স্বীয় ধর্ম পাঁলন করিতেছে, কিন্ত অধিকাংশ মান্ষ তাহা করিতেছে 
না। অখচ নামাব মানুষের স্ট্র সার্থকতা রক্ষা করে, নিয়মানুবতীতি৷ শিক্ষা 
দেয়; দেহ, মন ও আত্মার পবিভ্রতী আনরন করে ; সাধ্য, মৈত্রী ও বিশ- 

ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ কবে। একই নেতার অনুসরণ 
শিক্ষা দেয়। পরিঘকার-পরিচ্ছনুতা শিক্ষা দেয়। প্রত্যুষে গাত্রোণ্থান শিক্ষা 
দেয়। সময়ের মূল্যবোধ জাগাইয়া তোলে । পাপী ও বামিকের পরিচয় দান 
করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। আরবী ভাষা ও কুরআন 
জীবিত রাখে । নিশ্চয়ই নামায অশ্রীলতা ও অসৎকে দূর করে | নামাযই 
ইসলামের প্রধানতম স্তন্ত। 

১। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : পাঁচবার নামায, এক জুম'আ হইতে 

অন্য জুম'আ পর্ধস্ত, এক রমযান হইতে অন্য রমযান পর্ষস্ত এই সময়ের 
মধ্যে বড় পাপব্যতীত যে পাপ করা হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ ব৷ কাফৃফার৷ 
করে, 

বর্ণনায় ঃ হয়রত আবূ. হোরায়র। | বোখারী, মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন £ জানাইর। দাও (সকলকে )বে, তোমাদের মধ্যে 

কোন ব্যক্তির ঘরের নিকট নদী থাকে এবং দৈনিক যদি সে পাঁচবার উহাতে 
সান করে তাহার শরীরে কি ময়লা থাকে? তাহারা বলিল ; না, থাকিতে 

পারে না। তিনি বলিলেন : পাঁচবার নামাযের উপমাও এইরূপ । আল্লাহ্ 
তাহার সকল পাপ মুছিয়া ফেলেন। 

বর্ণনায় : হযরত আব. হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেম 
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৩। তিনি বলিয়াছেন £ যদি মানুষ জানিত যে, আযানের এবং নামাযের 
প্রথম সারিতে কি পুণ্য আছে এবং যদি তাহারা উহা লটারি ব্যতীত অন্য 
কিছু দ্বারা না পাইত. তরে তাহারা নিশ্চয়ই ভাগ্য খেলা খেলিত | যদি 
তাহারা জানিত যে, যৃহরের নামাষে কি পুণ্য রহিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই ইহার 
জন্য প্রতিযোগিতা করিত | যদি তাহারা জানিত যে, এশা এবং ফজরের 

নামাযে কি পুণ্য রহিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই তজ্ভন্য বকে হাটিয়া আসিত। 
বর্ণনায়; হযব্ত আবু হোরায়রা । _-_বোঁখাবী, মোসলেম 

8 | তিনি বলিষান্ছন £ ফজর এবং এশার নামাযের চাইতে অধিক 

কষ্টদায়ক নামায মুনাফিকদের নিকট আর নাই | উহাব মধ্য কি পুণ্য 

রহিয়াছে বদি তাহারা জানিত নিশ্চয়ই তাহার। বুকে হাঁটিয়া তাহাদের নিকাট 

আসিত। 
বর্ণনাঘ £ হযনত আব হোরাযরা | __-বোখ|রী, মোসলেম 

৫। তিনি বলিয়াছেন £ ফিরেশতা তোমাদের নিকট রাত্রিতে এবং দিনে 
আগমন করে | কিন্ত তাহারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় মিলিত 

হয় | যাহারা তোমাদের নিকট রাত্রি যাপন করে, তাহারা উপরে উঠিলে 

তাহাদের প্রভু জিজ্ঞাসা করেন : আমার বান্দাগণকে তোমরা কিরূপ অবস্থায় 

ত্যাগ করিয়।ছ ? ভাহারা বলে £ নামায পড়িবার সদর আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ 

করিয়াছি এবং নামায পড়িবার সময় আমরা তাঁহাদছেল নিকট আসিয়াছি | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব, হোরায়রা । বোখারী, মোসলেম 

৬। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তাহাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে 
নামাষই পার্থক্যের বিষয় | যে ইহা ত্যাগ করে, সে কাফির 

বর্ণনা ১ হযরত বোরায়দ] | --তিবমিজী, নেসায়ী 

৭। এক ব্যক্তি আসিয়৷ বলিল; আমি নির্ধারিত" শাস্তির অপরাধ 
করিয়াছি। আমাকে উহার শান্তি দিন। রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছু, জিজ্ঞাসা না 
করিতেই নামাধের সময় আসিয়া পড়িল এবং সে রসুলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত 

৮৯ ৩ সি 

নামায পড়িল । নামায শেষে লোকটি উঠিয়া বলিল £ আমি নির্ধারিত শাস্তির 
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অপরাধ করিয়াছি । আমাকে নিদিষ্ট শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
তুমি কি আমাদের সহিত নামায পড় নাই ? সে"বলিল £ হী । তিনি বলিলেন 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোম।র পাপ বা নিদিষ্ট অপরাধ ক্ষয়। কৰিয়৷ দিয়াছেন | 

বর্ণনার ঃ হযবত আনান । __বোখাবী, সোসলেম 

৮| আমি রসূলুলাহ্ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম : আল্লাহর নিকট কোন্ 
কাধ সর্বাপেক্ষা প্রি £ তিনি বলিলেন £ নিদিষ্ট সময়ে নামায পড়া । আবার 
জিজ্ঞাসা করিল!ম তারপরে কোন্ কার্ষ? তিনি বলিলেন : পিতা-মাতার 
বাব্য হওয়া । পুনঃ ছিদ্ঞাস! করিলাম : অত:পর কোন্ কাধ? তিনি বলিলেন ₹. 
আল্লাহর পথে জেহাদ | 

বর্ণনায় ৫ হযবত ইননে সগউদ | _ বোখারী, যোসলেন 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বে ফজরের নামাযের জন্য প্রাভ:কালে 
বাহির হয় সে বিশ্বাসের পতাক। লইয়া বাহির হয়, যে বাজারে বাহির হয়, 

সে শয়ত'শের পতাকা লইয়া বাহির হর | | 

বণন*্য £ হযবত সালমান | - ইবনে মাযাহ্ 

পি 

১০। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ তোমাদের সম্ভতানগণ সাত বৎসর বয়সে 
পদার্পণ করিলে তাহাদিগকে নামাযের জন্য আদেশ কর এবং তাহাদের দশ 
বৎসর বয়স হইলে তঙজ্জন্য তাহাদিগকে প্রহার কর এবং পৰ্ষম্পরকে শয্য। 

হইতে পৃথক কর | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ শোযা?যব | - আব. দাউদ 

১১। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে জামাতে এশার নামা পড়ে, 

সেঅর্ধেক রাত্রি যেন নামাবের মধ্যে দাঁড়াইযা রহিল । যে ফজরের নামাষ 

জামাতে পড়ে, সে সমস্ত রাত্রি বেন নামায পড়িল। 
বর্ণনায় £ হযবত উসমান । _ মোসলেম 

১২। আমার বন্ধু রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন : আলাহর 
সহিত কোন কিছুকে শরীক কর্রিও না । যদিও তোমাকে কাটিয়া ফেল হয় 
ৰা দগ্মীভূত কর! হর এবং ফরয নামায ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিও না । যে 
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ফরয শামায ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করে তাহার নিকট হইতে (আল্লাহর ) ভিন্মা 
শ্বসিয়া পড়ে। মদ পান করিও না, কেন-না ইহাই প্রত্যেক পাপেব কঞ্জি। 

বর্ণনায় £ হযরত আব. দারদায়] | _-ইবনে যাযাহ্ 

নামাযের নিয়ম 

অযু করিয়া পবিত্র অবস্থায়, পবিত্র পোশাকে, পবিত্র স্বানে দাঁড়াইয়া 

বলিবে : একনিষ্ঠ হইয়। আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর দিকে ফিরাইপাম, ঘিনি 

আসমান ও যষিন সমষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্গত নহি। 

তখপর শামাযের নিষত বলিতে হইবে । অতঃপর “আল্লাহু আকবর"? শব্দে 
তকবীর বলিয়া নামাযে প্রবেশ করিবে । এই সময় হইতে অন্য সকল কার্য 

হারাম হইয়া যার | অতঃপর 'সোবহানাক।' দোয়াটি পাঠ করিয়া “আল্হামদু- 

লিল্লাহ” সূরাটি "পড়িয়া কুরআনের একটি (বড়) আয়াত পাঠ করিবে । আবার 
তকবীর বলিব! রুকৃতে যাইয়। “সোবৃহান। রাব্বিয়েল আঘিম”' তিন বার পড়িয়। 

পাঁড়াইবার কালে ''সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলিবে। আবার তকবীর 
বলিয়া সিজদাব গিয়া তিনবার বলিবে : “সোবহান রাব্বিয়েল আলা |” 

অতঃপর তকবীর বলিয়। উঠিয়! বসিয়া পুনঃ আর একটি সিজদাহ করিবে 

এবং তসবীহ্ পড়িবে । আবার ত তককীর বলিয়া দাঁড়াইয়। দ্বিতীয় রাকাতে প্রবেশ 
করিবে । দ্বিতীব রাকাত শেষে বসিয়া আন্তাহিয়্যাতু এবং দোয়৷ পাঠ করিয়া 
সালাম ফিরাইবে । এইভাবে দুই রাকাত পর্ণ করিৰে। 

১। রলূলুল্লাহ (দ:) মসজিদে ছিলেন । এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ 
করিরা নামায পড়িল । নামায শেষে সে হযরত (দ:)-এর নিকট গিয়া 

সালাম করিল। তিনি বলিলেন £ তোমার প্রতি সালাম | যাও, পুনঃ 

লাাষ পড়, তোমার নামায হয় নাই | সেগিয়া নামায পড়িয়! ফিরিয়া আসিয়া 

রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে সালাম করিলে তিনি পৃবের ন্যায় বলিলেন।- এইভাৰে 
বতৃতীয় অথব৷ চতুর্থ বারে সে বলিল £ আমাকে শিখাইয়া দিন । তখন হযরত 
(দ:) বলিলেন“ যখন তুমি নামাঘের জন্য ইচ্ছ! করিবে পূর্ণরূপে অযু কর। 
"অতঃপর কেবলামুখী হইয়া দাড়াও, তকবীর বল, তৎপরে করআনের যাহা৷ 
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তোমার পক্ষে সম্ভব তাহা পড়। অতঃপর রুকু কর এবং ছিল খাক। তৎপর 
মাথা তুলিয়। স্থির হইয়া দাড়াও । অতঃপর সিজ্দাহ কর এবং স্থির থাক । 

অতঃপর মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া বস। আবার দ্বিতীয় সিজ্দাহ কর এবং 
স্থির থাক। অতঃপর মাথা তুলিয়া সোজা হইয়৷ দীড়াও। অতঃপর তোমার 
সম্পূর্ণ নামাযে এইরূপ কর | 

বণনান ঃ হযরত আবু হোরায়রা | - বোখাবী, মোসলেম' 

২। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামাযে দীড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন, 
যখন রুকু করিতেন তকবীর বলিতেন ; তৎপর বলিতেন 2 “সামি-আল্লাহু 

লিমান হামিদাহ্”*(বে আল্লাহ্র প্রশংসা করেঃতিনি তাহা শুনেন) যখন রুকু 
হইতে নিজের পিঠকে সোজা করিতেন | তৎপর দীডাইয়া বলিতেন, ““রববানা 

লাকাল হায়দ' হে আমাদের প্রভূ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা | অতঃপর 
তকবীর বলিতেন যখন নীচের দিকে ঝুঁকিতে থাকিতেন, তৎপরে আবার 
তকবীর বলিতেন যখন মাথা! উপরের দিকে তুলিতেন; অত:পর তরুবীর 
বলিতেন যখন সিজদায় যাইতেন, তৎপর তকবীর বলিতেন যখন মাথা 

তুলিতেন। তিনি সমগ্র নামাষেই এইরূপ করিতেন যতক্ষণ না উহা শেষ 
করিতেন এবং দুই রাকাতি শেষে দীড়াইবার কালে তিনি তকবীর বলিতেন। 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | _ বোখান্ী, মোসলেম" 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর একদল সাহাবীদের মধ্যে বসিয়া বলিলেন £ আমি 
আপনাদের অপেক্ষা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নামাযকে অধিক স্মরণ রাখিয়াছি। 
আমি তাহাকে দেখিয়াছি : তিনি যখন তকবীর তাহ্রীমা বলিতেন নিজে 

দুই হাতকে নিজের কাধ বরাবর তুলিতেন এবং যখন রুক্ করিতেন নিজের 
দুই হাত ছারা নিজের দুই হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিতেন এবং নিজের পিঠকে 
পিছন ও ঘাড়ের বরাবর সোজা করিয়া রাখিতেন এবং যখন মাথা তুলিতে, 
ঠিক সোজা হইরা দীড়াইতেন, এমনকি প্রত্যেক গাইট আপন স্থানে পৌছিয়া 
যাইত। অতঃপর যখন সিজদাহ্ করিতেন, নিজের দুই হাত ষমিনে রাখিতেন 
অথচ যমিনে বিছ্বাইয়া দিতেন না৷ এবং পেটের সহিত মিলাইয়া রাখিতেন না! 

এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলীসমূহের মাথাকে কেবলামুখী করিয়া রাঁখিতেন। 
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অতঃপর যখন দই রাকাতের পর বসিতেন, নিজের বাম পায়ের উপর বদিতেন 
এবং ডান পা খাড়া রাখিতেন। অতঃপর যখন শেষ রাকাতে বসিতেন 

বাড়াইয়া দিতেন নিজের বাম পাকে (ডান দিকে) এবং খাড়া করিয়া 
রাখিতেন অন্য প1 এবং বসিতেন নিতম্বের উপরে । 

বণনায় £ হযলত আবু হুমাঈদ সাযেদী | - _বোখাবী 

৪1 দশজন সাহাবীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন £ আমি আপনাদের 

অপেক্ষা রসূলুলাহ্ (দ:)-এর নামায সম্পর্কে অধিক অবগত | তাহারা বলিলেন £ 
উহা! আমাদিগকে বলুন। তিনি বলিলেন 2 রসূলললাহ (দঃ) যখন নামাবে 

দাড়াইতেন নিজের দূই হাত ভুলিতেন এবং নিজের দুই কাঁধ বরাবর করিতেন, 

অত:পর তকবীর বলিতেন। তৎপর কেরাত পাঠ করিতেন, অতঃপর তকবীর 

বলিতেন এবং দূই হাতি কীধ বরাবর উ"চু করিতেন । অত:পর রুকু করিতেন 
এবং দুই করতল দুই হাটুর উপরে রাখিতেন. এই সময় মাজা সোজা রাখিতেন 
মাথা নীচের দিকে ঝুকাইতেন না এবং উপরেও উঠাইতেন না। অতঃপর 
মাথা তুলিতেন এবং বলিতেন £ “সামি-আল্লীহু লিমান হামিদাহ”' যে আল্লাহ্র 
প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাহ। শুনেন। তৎপর সোজা দীড়াইয়া দুই হাত তুলিতেন 
এবং কাঁধ বরাবর করিতেন ; অতঃপর বলিতেন, “নাল্লাু আকবর” অত:পর 
সিজ্দাহর জন্য যমিনের দিকে ঝকিতেন, সিজ্দাঁয় নিজের দুই হাতিকে দুই' 

পার্খ্ব হইতে পৃথক রাখিতেন এবং দুই পারের অঙ্গুলীসমূহকে কাবার দিকে 
মোড়াইয়া দিতেন । অতঃপর মাথা তুলিতেন এবং আপন বাম পা বিচাইর! 

দিয়া উহার উপরে বসিতেন এবং সোজা হইরা থাকিতেন বেন প্রতেচক 
হাড়ি যথাস্থানে ঠিকভাবে বসিরা বাঁ । অশুতপর দ্বিতীয় সিভৃদার় বাইতেন । 
তৎপর মাথা তুলিতে তুলিতে “আল্লাহু মাকবর' বলিতেন এবং নিজের বাম- 
পা বিছাইয়া উহার উপর বসিতেন। এই সময় সোজাভাবে বসিতেন যেন 

সমন্ত হাড় যথাস্থানে বপিয়! যায়, অত:পর দীড়াইতেন। দ্বিতীয় রাকাতেও 

এইরূপ করিতেন । দুই রাকাত পড়িয়া যখন দীড়াইতেন তখনও তকবীর' 
বলিতেন, যেতাবে নামায আরম্তকালে বলিতেন এবং হাত তুলিতেন কীধ 
বরাবর । অত:পর “অবশিষ্ট নামাযে তিনি এইরূপ করিতেন। তিনি যখন 

শেষ সিভ্দায় পৌছিতেন (যাহার পর সালাম ফিরাইতে হয়) নিজের বাম 
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পা ডান দিকে বাড়াইয়া দিতেন এবং নিজের বাম নিতম্বের উপর বসিতেন। 

অতঃপর তিনি সালাম ফিরাইতেন। তাহারা বলিয়৷ উঠিল £ সত্য বলিয়াছেন । 

রস্লুল্লাহ্ ( দঃ) এইভাবে নামায পড়িতেন। * 
বর্ণনায় £ হযরত আবু ছমাইদ সায়েদী। আব, দাউদ, তিবমিজী, ইবনে মাযাহ 

৫। রসূলুল্লাহ্ (দ:) তকবীর তাহ্রীমার দ্বারা নামায শুরু কবিতেন এবং 
“কেরাত পাঠ শুরু করিতেন 'আলুহামদুলিল্লাহ্” দ্বারা এবং যখন তিনি রুকু" 
করিতেন মাথা না উ*চু করিতেন না- নীচু করিতেন-_্বধ্যবর্তী অবস্থায় 
রাখিতেন এবং রুকু হইতে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া লা দাঁড়াইয়া সিজ্দাঁয় 
যাইতেন না। সিছ্রদাহ হইতে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া না বসিয়া দ্বিতীয় 
সিজদায় যাইতেন না এবং প্রত্যেক দই রাকাতে তিনি 'আভাহিয়্যাতু' পাঠ 
করিতেন এবং বসিতে তিনি বাম পা বিছাইয়া দিতেন এবং ডান পা খাড়া 

করিয়া রখিতেন। তিনি শয়তানের ন্যায কৃত্তা বসা বসিতে নিষেধ করিতেন 
এবং পশুর ন্যায় দুই হাতকে মাটিতে বিছাইয়া দিতেও নিষেধ করিতেন, 
তিনি নামায শেষ করিতেন সালামেক দ্বারা | 

বণনায £ হযবত আযেশা । |] _ মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বখন নামায শুরু করিতেন স্বীয় হস্তদ্বয় কাধ 
বরাবর তুলিতেন। অতঃপর যখন রুকর জন্য তকৃবীর বলিতেন এবং যখন 

করুক হইতে মাখা তুলিতেন তখনও এইরূপে হস্তদ্বয় উঠাইতেন। অতঃপর 
বলিতেন £ “সামি-আল্লাু লিমান হামিদাই'*, “রব্বানা লাকাল হায্দ' , কিন্ত 

দসিজদায় বাইতে এইরূপ. করিতেন না । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর । বোখারী, মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন তকবীর তাহরীমাহ বলিতেন, আপন হস্তদ্বয 

ভুলিতেন এমনকি কর্ণস্বয়ের বরাবর, করিতেন এবং যখন রুকু হইতে মাথা 
তুলিতেন, বলিতেন : “সামি-আল্লীহু লিমান হামিদাহ' তখনও এইরূপ করিতেন। 
অন্য বর্ণনায় £ এমন কি হস্ত স্বীয় কর্ণন্বয়ের লততী বরাবর তুলিতেন। 

বর্ণনায়; হবরত মাসেক বিন্ হোয়াইরিস | - বোখারী, মোগলেম 
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৮| তাহার পিতা বলেন £ রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের ইমামতি করিতেন 
এবং দাঁড়ান অবস্থায় স্বীয় বাম হস্তকে ডান হস্ত দ্বারা ধরিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযবত কবীস বিন্ হলুব | তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 

নামাযের নিষিদ্ধ সময় 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মব্যে কেহ যেন সুযোদয়ের 

সময় এবং পূর্ব অস্ত নাওয়ার সমর নামায পড়ার চেষ্টা না করে। অন্য বর্ণনায় £ 
সূর্যের গোলক যখন দেখা দিতে আরন্ত করে, যে পর্যন্ত উহা! পূর্ণভাবে উদিত, 
না হয় এবং সূর্যের গোলক যখন অন্ত যাইতে আরম্ভ করে, বে পর্যন্ত উহা 
পূর্ণভাবে অস্ত না বার, ততক্ষণ নামায পড়িও না এবং সৃযোদর ও সূর্যাস্তের 

সময়কে তোমরা নামাযের সময় করিও না,কেন-না উহা শয়তানের দুই শিংয়ের 
মধ্যে উদর হয়। 

বণনাধ £ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমব। - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) তিনটি সময় নামাব পড়িতে বা মুতকে দাফন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (১) যখন সূর্ধ কিরণমর হইয়া উদিত হইতে, 
থাকে, যতক্ষণ না কিছু উপরে উঠিয়া যায় ; (২) যখন সূর্য দ্ধিপ্রহরে স্থির" 

হইয়া দাড়ায়, বতক্ষণে উহা কিছু পশ্চিমে চলিরা না যায় এবং (৩) যখন 

সূর্য অস্ত যাইতে থাকে, যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণ ডুবিয়া না যায়। 
বর্ণনায় £ হযরত উক্ৰাহু বিন্ আমের । - মোসলেফ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: ফজরের নামাযের পরে আর কোন 

নামাষ নাই যতক্ষণ সূর্য কিছু উপরে উঠিয়া না যায় এবং আসরের নামাযের 
পরও কোন নামায নাই যতক্ষণ সূধ সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া নাযায় |. 

বর্ণনায় £ হযবত আব সদ খুদ্রী। --বোখারী, মোসলেম 

নামাযের পর দোয়া-কাল।ম 

রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাযের পর কিছু দোয়া-কালাম পাঠ করিতেন। যে সকল 
ফরয নাম্মযের পরে সুরত আছে তাহাতে সংক্ষিপ্ত এবং যে সকলের পর 
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স্থন্নত নাই তাহাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দোয়া করিতেন। তিনি কখনও উচচ 
স্বরেও দোয়া করিতেন | 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সালাম ফিরাইবার পর এই দোয়া ( হে খোদা ! তুমি 
স্বরং শান্তি এবং তোমা হইতেই শান্তি। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী ! 
তুমি ববকতময |") পাঠ করার পরিমাণ সময়ের অধিক বসিতেন না। 

বণশনায £ হযবত আযেশা | - মোসলেম 

২। বসুনুল্লাহ (দঃ) যখন নামায হইতে অবসর হইতেন তিনবার 
এন্তেছফার (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহি; নিনি ব্যতীত কোনও 
উপাস্য নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত এবং আঁমি তাহার প্রতি অনুতাপ 
সহকারে প্রত্যাবর্তন করিতেছি ) বলিতেন | অতঃপর বলিতেন £ হে খোদা ! 
তুমি স্বয়ং শান্তি এবং ভোমা হইতেই শান্তি । হে প্রতাপ ও সন্মানেব অধিকারী ! 
তুমি বরকতমর | 

বণন'ব ঃ হযবত মাঁওব'ন। _-মেষিলেম 

৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) প্রত্যেক ফরব নামাবের পর বলিতেন ; আল্লাহ্ 
বাতীত কোনও উপান্য নাই | তিনি এক, তাহাব কোন অংশী নাই, তীহারই 

বাজ, তাহারই প্রশংসা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান | হে 

খোদ। ! ভুমি যাহা দিতে চাঁছ তাহা কেহ রদ করিতে পারে না এবং তুমি 
'বাহা৷ রদ কর তাহা কেহ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই 

তামা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। 
বর্ণনায় £ হযরত মুগীরাহ বিন্ শো:বাহ্! --বোখারী, মোসলেম 

8৪ | রপলুলাহ (দঃ) বখন নামাবে সালাম ফিরাইতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতেনঃ “আল্লাহ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই ; তিনি একক, তীহার 
কোনও অংশী নাই, তীঁহারই রাজত্ব এবং তাহারই জন্য প্রশংসা । তিনি 
সমস্ত বস্ত্র উপরই ক্ষমতাবান । কোনও উপায় ও শক্তি (কাহারও) নাই 

আল্লাহর সাহাব্য ব্যতীত | জাল্লাহ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই । আমরা 

তাহাকে ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করি না। তাহারই দান, তাহারই 

অনুগ্রহ, তীহারই উত্তম প্রশংসা--আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই । দীন 
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₹ধর্স)-কে আমরা একমাত্র তাহারই জন্য মনে করি ; যদিও কাফিররা (উহা) 
পছন্দ করে না| 

বর্ণনায় ; হযরত আবদূলাহ বিন্ জোবায়ের । - মোসলেম 

৫1 রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ সামাঁষের পর বলিবার কতিপয় বাক; 

'আছে। উহা! যাহারা বলিবে তাহারা (কখনও) নিরাশ হইবে না । প্রত্যেক 
নামাযের পর ৩৩বার 'সোবৃহানাল্লাহ্”, ৩৩বার “আলৃহামদুলিল্লাহ” এবং ৩৪ 
বার 'আল্লাছু আকবর | 

বণনাষ £ হযলত কায়াব বিন্ উজবাহ্। - মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃযে ব্যক্তি প্রতোক নামাযের পর ৩৩বার 

'সোব্হানাল্লাহ' ৩৩বার “আলহামদলিল্লাহ' এনং ৩৩বার “আল্লাহ আকবর' 

এই মোট ৯৯ বাব বলিয়াছে, অতঃপর শত পুর্ণ করিবার ভন্য বলিয়াছে ঃ 

লা-ইলাহা ইঞ্ল্লাহু ওরাহাদা লা-শারীকালাহু লাহল মুৃকু ওবালাহুল হামদ 
ওযাহুরা আলা কুলি শায়ইন্ কাদীর | (যে ইহা বলিবে) তাহার সকল পাপ 
"্কমা কারা হইবে যদিও তাহ। সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক পরিমাণও) হয়। 

বণনায £ হযবও আব্ হোবায়ব] | -মোসলেন 

৭| বসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাস করা হইল কোন্ প্রার্থনা সত্বর গ্রহীত 
হয়? তিনি বলিলেন £ শেষ রাত্রের এবং ফরয নামাযের পরের দোয়া | 

ৰণনাষ £ হযবত আবু উমামা বাহেলী। - তিরমিজী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর মুয়াব্বাজাত' (সর 

নাস ও সূবা৷ কালাক ) পঠি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন | | 
বশনায £ হযবত উকবাহ্ বিন্ আমের । - আহমদ, আবূ দাউদ, বেসায়ী 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে ব্যক্তি ফজরের নামা জামাতে 
পড়িয়াছে অত:পর সূধোদর পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহ্র যিকির করিয়াছে, তৎপর 

দুই রাকাত নকল পড়িয়াছে তাহার জন্য হজ্জ ও ১ উনরাহ্র পু পুৃণ্যের ম্যায় 

পুণ্য রহিয়াছে | 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস। - --তিরমিজী 



নামাযের পোশাক 

নামাযের জন্য বিশেষ কোন পোশাকের ব্যবস্থা নাই, শুধু ইহা পবিব্র হওর"' 
ফরয। তাহা না হইলে নামায হইবে না । 

১। হযরত উন্মে সালামার গহের ভিতরে আমি রসূলুলিহি (দঃ)-কে 
একখণ্ড বস্ত্রাবৃত হইয়া নামায পড়িতে দেখিয়াছি উহা দুই স্কন্ধের উপব 

স্থাপন করিয়াছিলেনে । 
বর্ণনায় ং হযবত উমর বির্ সালামাহ। | _ বোখারী, মোসরেল 

২। রস্লুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল £ কোন স্ত্রীলোক কি বমবস্ত 
এবং শিরবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং পারজাম। ন! পরিয়া! নাষাব পড়িতে পারে £ 

তিনি বলিলেন £ বর্মবস্থ যদি এতদ্র দীর্ঘ হয় যাহা তাহার পদদ্বয়ের উপরিভাগ 
চাকিয়া রাখে, তবে পারে। 

বর্ণনায় £ হযবত উন্মে সালামাহ। _আব্ দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তে'মাদের মধ্যে কেহ যেন কাধের উপর 

কোন কিছু না রাখিরা৷ এক বস্ত্র পরিধান করিয়া! নামায না পড়ে। 
বর্ণনায় £ হযরত আব্ হোরায়রা। _ বোখারী, মোসলেম 

8 | তিনি বলিরাছেন £যে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া নামায পড়ে, সে 

যেন ইহার দুই পাশ উল্টা দিকে রাখে। 
বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়রা । --বোখারীঃ 

৫1 এক ব্যক্তি দীর্ধ পায়জামা পরিধান করিয়! নামায পড়িতেছিল, 

রস্লুললাহ (দঃ) বলিলেন £যাঁও এবং অযু করিয়া আস ।সে অয করিয়া আসিলে 

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল £ এমন কি হইয়াছে যে, তাহাকে অযু করিতে, 

বলিলেন? তিনি বলিলেন : তাহার পায়জামা ঝুলাইয়া রাখিয়া সে নামাফ 
পড়িতেছিল। যে পায়জামা গোড়ালীর নিয়ে ঝলাইয়৷ রাখে, তাহার নামায 

আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। " 
বণনায় £ হযরত আব্ হোরায়রা । --আৰু দাউদ 



নামাযের পোশাক ৪১৭ 

৬। নামাযে কাঁধের উপর বস্ত্র ফেলিয়া রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, রসূল্ল্লাহ্ 
(দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। 

বণণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা | - তিরমিজী, আবু দাউদ 

৭। চিত্রযুক্ত একখও্ পাতলা বস্ত্র পরিধান করিয়া রসূলুল্লাহ দে:) নামায 
পড়িতেছিলেন এবং তিনি চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । নামায শেষে 

'তিনি বলিলেন £ এই বস্ত্র লইয়া আবু জাহেমের নিকট যাও এবং “আনৃজেবনিয়া” 
নামক বস্ত্রখানা আমার নিকট লইয়া আস, কেন-না ইহা হঠাৎ নামায হইতে 

আমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে। অন্য বর্ণনায় নামাযের মধ্যে আমি ইহার 
চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আমি ভয় করিলাম পাছে ইহার পরীক্ষায় 
পড়ি। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] । - বোখারী, যোসলেম 

৮। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ধোমটা ব্যতীত কোন বয়স্কা নারীর 
নামায কবুল হয় না। 

বণনায় £ হযরত আয়েশা । - মেশকাত 

৯। রেশমের একটি জুব্বা রসূলুলাহ (দঃ)-কে উপহার দেওয়া হইয়াছিল । 
তিনি উহা! পরিধান করিয়া নামায পড়িলেন | নামায শেষে তিনি এমনভাবে 
উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেন যেন তিনি ইহাকে ঘৃণা করিলেন। তিনি 
বলিলেন £ খোদাভীরু লোকদের জন্য ইহা৷ উপযুক্ত নহে। 

বণনায় £ হযরত ওকাবাহ্ বিন্ আযমের | - মেশকাত 

১০। আমি বলিলাম £ আমি শিকারী । এক পিরহান পরিয়া কি নামাষ 
পড়িতে পারি ? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : হাঁ । একটি কণ্টক দ্বারা হইলেও 
উহাকে বাঁধিয়া রাখ । 

বর্ণনায় ঃ হযরত সালামাহ্ । -__আবু দাউদ 

১১। আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট গিয়া তাহাকে একখণ্ড বস্ত্র 

পরিধান করিয়া মাদুরের উপর নামায পড়িতে দেখিলাম । 
বর্ণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। - মোপলেম 

২৭-_ 



৪১৮ হাদীসে রসূল 

১২। আমার পিতামহ বলিয়াছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জতা 
না লইয়া এবং জুতা সহ নামায পড়িতে দেখিয়াছি । 

বর্ণনায় £ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। , --আবু দাউদ 

নামাযের মধ্যে অবৈধ ও বৈধ কার্য 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতেছেন এমন অবস্থায় আমরা সালাম 
করিতাম, তিনি উত্তর দিতেন । যখন আমরা নাজ্জাসীর নিকট হইতে ফিরিয়া 

আসিলাম, আমর! সালাম দিলাম কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না৷ । আমর জিজ্ঞাস 
করিলাম £ নামাযে আপনাকে আমরা সালাম দিতাম এবং আপনি জবাব 

দিতেন। তিনি বলিলেন £ নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে মনোনিবেশ একাটি মহৎ 

কাজ । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্উদ। --বোখারী , মোসলেম 

২। হাব্শা গমনের পূরে আমরা রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে নামাযে থাকা অবস্থায় 
সালাম করিলে তিনি উত্তর দিতেন। হাব্শা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ 
একদা আমি তাহার নিকট আসিলে, তাহাকে নামাযে পাইলাম |. তখন আমি 
তাহাকে সালাম করিলাম, তিনি উত্তর দিলেন না যতক্ষণ না নামায শেষ 
করিলেন । তিনি বলিলেন £ আল্লাহ্ তাহার ইচ্ছানুসারে নূতন আদেশ দান 

করেন। তাঁহার নৃতন আদেশের মধ্যে একাট £ “তোমরা নামাযের মধ্যে কথা 
বলিবে না ।” ইহা বলার পর সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বলিলেন £ 

নামায, কুরআন পাঠ ও আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং 
যখন তুমি নামাযে থাকিবে তখন তোমার কাজ যেন ইহাই হয়। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্উদ। - আবু দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাযের মধ্যে কোমর বা মাজায় হাত বাখিয়। 
দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্.হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেম 

৪1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নামাযের মধ্যে দোয়ায় আকাশের 



নামাযের মধ্যে অবৈধ ও বৈধ কায 8১৯ 

দিকে যেন তাহাদের" দৃষ্টি না৷ উঠায়, অন্যথায় তাহাদের দৃষ্টি নষ্ট (করিয়া 
দেওয়া ) হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়র]। - মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : একটি দুষ্ট জিন আমার নিকট আমার 
নামায নষ্ট করিতে গত রাত্রে আসিয়াছিল | কিন্তু আল্লাহ্ তাহার উপর 
আমাকে জয়ী করেন এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলি । আমি উহাকে মসজিদের 

একটি থামের (খ'টির) সহিত বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যাহাতে তোঁমর! 
সকলেই দেখিতে পাও। অতঃপর আমার ভাই সোলায়মানের কথ স্মরণ 

হইল £ তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন £ “হে প্রভু! আমাকে এমন এক রাজত্ব 

দাও যাহা আমার পর আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না। অতঃপর আমি 

তাহাকে হতাশার মধ্যে ছাড়িয়া! দিলাম | 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | -__ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দেঃ) বলিয়াছেন £ নামাযের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের 

পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে । সুতরাং যখন কাহারও হাই আসে সে যেন 
সাধ্যামুযায়ী উহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আব্, হোরায়র] | --তিরমিজী 

৭। তিনি বলিয়াছেন £ দুই কালে! শক্রকে নামাযের মধ্যে মারিতে পার £ 
সাপ ও বিচ্ছ,! | 

বর্ণনায় £ হযবত আবু হোরায়রা। - আৰ দাউদ 

৮। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নামাষে 

হাই তোলে, সে যেন যতদূর সম্ভব মুখ বন্ধ করিয়া রাখে এবং কথা না বলে, 
কেন-না উহা শয়তান হইতে আসে এবং সে তাহাতে হাসে | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র৷ | ৃ _ মেশকাত 

৯| রসূলুলাহ্ (দ:)-কে নামাযের মধ্যে 'এদিক-সেদিক দৃষ্টি করা সম্পর্কে 
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জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন : ইহা! শয়তানের প্রতারণা, ফলে শয়তান 
নামাযের কিছু অংশ (পূর্ণত্ব) লইয়া যায়। 

বর্ণনায় হযরত আয়েশা | --বোখারী, মোসলেম 

১০। দরজা বন্ধ অবস্থায় রসুলুলীহ্ (দঃ) নামায পড়িতেছিলেন। আমি 
দরজা খুলিতে বলিলাম । তিনি কিছু অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন | 
অত:পর যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । দরজাটি কাবার দিকে ছিল। 

বর্ণনায় ১ হযরত আয়েশ। | _-তিরমিজী 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নামাযের মধ্যে যদি তোমাদের কাহারও 
অযু চলিয়া যায়,সে যেন স্বীয় নাক ধরিয়৷ বাহির হইয়া যায়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশ।। --আবু দাউদ 

১২। আবুল আসের কন্যা উমামাহ্ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কাধে থাকা 
অবস্থায় তাহাকে ইমামতি করিতে দেখিয়াছি । যখন রুকু দিতেন, তাহাকে 
নামাইয়া রাখিতেন এবং সিজদাহ হইতে উঠিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আৰু কাতাদাহ্ | _ বোখারী, মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যখন নামাযের মধ্যে 

হাই তোলে, সেযেন যথা সম্ভব মুখ বন্ধ করিয়। রাখে, কেন-না শরতান মুখে 
প্রবেশ করে। 

বর্ণনা £ হযরত আব. সঈদ খুদ্রী । -_ মোসলেম 

১৪। তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের কাহারও যদি নামাযে সন্দেহ হয় এব 
তিন কি চারি রাকাত পড়িরাছে তাহা জানে না, সে যেনসন্দেহ দূর করে 

এবং যাহ! নিশ্চিত তাহ করে । অতঃপর সালামের পুবে দুইটি সিজদাহ্ দেয় | 
যদি পঁচ রাকাত পড়ে উহ তাহার জন্য শাফায়ত করিবে । যদি চারি রাকাত 
পড়ে উহা! শয়তানের জন্য অপমানজনক কাজ হইবে। 

বর্ণনায় £ হযবভ আবূ সঈদ খুদরী! _ মোসলেম 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কাহারও নামাযের মধ্যে যখন কিছু 
ঘটে (বা কেহ ডাকে) সেষেন তসবীহ (সোব্হানাল্লাহ্) বলে । হাতে তালি 
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বাজান শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য । অন্য বর্ণনায় : পুরুষের জন্য 'সোবহানাল্লাহ্' 
বলা এবং স্ত্রীলোকের জন্য হাতে তালি বাজান। 

বর্ণনায় £ হযরত সহল বিন্ সায়াদ | _ বোখারী, মোসলেম 

১৬। হযরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম : তাহারা সালাম দিলে 
রসূলুলাহ্ (দঃ) নামাযের মারে িযারেরার রা তিনি বলিলেন £ 
তিনি হস্ত দ্বারা ইশারা দিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর। - তিরমিজী 

১৭। রন্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বান্দাহ নামাযের মধ্যে চতুদিকে 
না চায়, আল্লাহ তাহার দিকে অগ্রসর হন। যখন সে চতুদিকে তাকায় তিনি 

তাহার নিকট হইতে চলিয়া যান। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবুজর। _-আব্ দাউদ 

১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন : হে আনাস ! তোমার দৃষ্টিকে 
তথায় নিবদ্ধ রাখিবে যেখানে তুমি সিভ্দাহ্ দিয়া থাক । 

বর্ণনায় ? হযরত আনাস । -তিরমিজী, বাইহাকী 

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন ; বাবা, নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক 
তাকাইবে না। উহা ধ্বংসের কারণ । যদি একান্তই দেখিতে হয় তাহা নফলে, 
ফবয নামাযে শহে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --তিরমিজী, বাইহাকী 

২০। নসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার ঘাড় বাঁকা না করিয়া ডান বা বাম দিকে 
চাহিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। --তিরমিজী 

২১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ নামাযের মধ্যে হাঁচি, তন্দ্রা, হাই, 

খত ও বমি আসা এবং নাক হইতে রক্ত পড়া শয়তান হইতে আসে । 
. বর্ণনায় ঃ হযরত আদী বিন্ সাবেত। ৃ _--তিরমিজী 



৪২২ হাদীসে রসূল 

২২। রসূলুল্লাহ (দঃ) আফুলাহ নামক এক যুবককে দেখিলেন : সে 

যখন সিজ্দাহ্ করে ফুঁক দিয়া সিজৃদাহ্র স্থান হইতে ধুলা সরায় | তিনি 
বলিলেন : হে আফৃলাহ্ 1 তোমার মুখমণ্ডনে ধুলাবালি লাগিতে দাও। 

বর্ণনায় £ হযরত উন্মে সালমাহ্ | -_ তিরমিজী 

২৩। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যখন নামাযে দীড়ায় 
সে যেন তাহার সন্মুখের পাথর কুচি বা কীকর ইত্যাদি মুছিবার চেষ্টা ন৷ 
করে। কেন-না, তখন আল্লাহ্র রহমত তাহার সন্দুখীন হয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবৃজর গিকারী | -__আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী, 

ইবনে মাযাহ্ 

নামাযের সময় 

ফরয নামাযের সময় সুনিদিষ্ট | কুরআন বলে : “অবশ্য নিদিষ্ট সময় নামায 
মুমিনগণের প্রতি নির্ধারিত।” 

১। বসূলুলাহু (দঃ) বলিয়াছেন $ যুহরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় 
যখন সূর্য ঢলে এবং শেষ হয় যখন মানুষের ছায়া তাহার দৈর্যের সমান হয় 
এবং যে পর্যন্ত আসরের নামাষের স্যর উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের 
সমর (ইহার পর হইতে) যে পর্যন্ত ন! সূর্য হরিদ্রা বর্ণ হয়। মাগরিবের 
নামাযের সময় (সূর্যাস্ত হইতে) যে পর্যন্ত লালিম! অদৃশ্য হয়। এশার নামাষের 

সমর (তৎপর হইতে) ঠিক মধ্যরাত্রি পর্যন্ত । ফজরের নামাযের সময় উধার 
উদর হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যস্ত। যখন সূর্মোদয় আরম্ভ হইবে নামায হইতে 
বিরত থাকিবে । কেন-না, উহা শয়তানের দূই শিংয়ের মধ্যে উদিত হয় । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ বিন্ আমর । --খোঁসলেম 

২। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিরাছেন ঃ জিব্রাঈল কাবাগৃহের নিকট দুই বার 
আমার নামাবের ইমামতি করিয়াছিল । সূর্য যখন একটু চলিয়া পড়িল এবং 
জুতার ফিতার ন্যায় ঢলিয়া পড়িল, সে আমার সহিত যুহরের নামাব পড়িল । 
যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহারই' ন্যায় দীর্ঘ হইল, তখন সে আমার 

সহিত আসরের নামায পড়িল! যখন রোযাদার ইফৃতার করে, তখন সে 
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আর্মীর সহিত মাগরিবের নামায পড়িল । যখন সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণ শেষ হইল, সে 

আমার সহিত এশার নামায পড়িল । যখন রোযাদারের খাদ্য ও পানীয় হারাম 

হইয়া যায়, তখন সে আমার সহিত ফজরের নামায পড়িল। দ্বিতীয় দিবসে, 

তাহার ছায়া তাহার ন্যায় দীর্ঘ হইলে, সে আমার সহিত যুহরের নামায পড়িল । 
তাহার ছায়া যখন তাহার দ্বিগুণ হইল, সে আমার পহিত আসরের নামায পড়িল । 

যখন রোযাদার ইফৃতার করে, তখন সে আমার সহিত মাগরিবের নামায পড়িল । 
রাত্রির তিন-ভাগের এক-ভাগের সময় সে আমার সহিত এশার নামায পড়িল। 
অতঃপর আমার দিকে তাকাইয়া বলিল £ হে মোহাম্মদ ! তোমার পূর্ববর্তী নবীদের 
ইহাই নামাযের সময় এবং এই দুই সময়ের মধ্যবতী নামাযের সময় থাকে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে , আব্বাস । -_ আবু দাউদ, তিরমিজী 

৩। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট নামাযের সময় সম্বন্ধে জিক্ঞাস৷ 
করিলে তিনি বলিলেন £ আমাদের সহিত দুইবার (দুই দিন) নামায পড়। 

যখন সূর্য একটু ঢলিয়া পড়িল, তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে, সে আযান 
দিল। অতঃপর নির্দেশ দিলে, নামাযের ইকামত পড়িল। অতঃপর তিনি 
আদেশ দিলে, আসরের ইকামত পড়িল । তখন সূর্য সাদা ডিমের মত উপরে 
ছিল। অত:পর নির্দেশ দিলে, মাগরিবের ইকামত পড়িল, তখন সূর্য অস্ত 

গিয়াছিল | তারপরে তিনি আদেশ দিলে, এশার নামাযের ইকামত পড়িল, 
তখন (আকাশের) লাল রঙ চলিয়৷ গিয়াছিল | আবার আদেশ দিলে, ফজরের 

ইকামত পড়িল, তখন প্রাতঃকালীন আলো উদিত হইয়াছিল । দ্বিতীয় দিন 

তিনি তাহাকে বলিলেন £ যুহরের নামাযে বিলম্ব কর। সে উত্তমরূপে বিলম্ব 
করিল | যখন সূর্য কিছু উপরে ছিল, তিনি আসরের নামায পড়িলেন। তিনি 
ইহাতে যে বিলম্ব করিয়াছেন, তাহা হইতেও অধিক । সন্ধ্যার লালবর্ণ দূরীভূত 
হওয়ার পূর্বে তিনি মাগরিবের নামায পড়িলেন এবং রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ গত 
হইলে তিনি এশার নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায প্রাতঃ- 

কালে পড়িলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ এ ব্যক্তি কোথায়, যে 

নামাযের সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ? লোকটি বলিল £ আমি এই | তিনি 
বলিলেন £ যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহার মধ্যবতীঁ সময় তোমার নামাযের সময় | 

বর্ণনায় ; হযরত বোরায়দ] | -মোসলেম 



নামাযের সামনে স্থতরা রাখা 

খোল৷ জায়গায় নামায পড়িতে নামাধীর সন্ভুখে কিছ. অন্তরাল বা সুতুরা 
থাকা উচিত। ইহা অন্ততঃ একহাতি লম্বা এবং অঙ্গুলী পরিমিত মোটা 
হইলেই চলে। জামাতের নামাযে শুধু ইমামের সামনে সুতৃরা বা অন্তরাল 
থাকাই যথেষ্ট । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) খুব সকালে ঈদের মাঠে যাইতেন, তাহার আগে বর্শা 
বহন করা হইত এবং ঈদগাহে তাহার সম্মুখে উহা দাঁড় করাইয়া দেওয়া 
হইত। তিনি উহাকে সন্মুখে রাখিয়া নামায পড়িতেন। . 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ উমর। --বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে 

অন্তরাল বা সুতুরা রূপে দীড় করাইয়া নামায পড়িতে থাকে, আর মেই 

অন্তরালের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি অতিন্রম করিতে চাহিলে তখন তাহাকে বাধা 

দিবে। যদিসে বিরত হইতে অস্বীকার করে তবে তাহার সহিত সে যেন 

গাম করে । কেন-না, সে শয়তান । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী | - বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) রাত্রে নামায পড়িতেন আর আমি তাহার এবং 
কেবলার বা কাবার মধ্যখানে পাতাড়ে ( আড়াআড়িভাবে শুইয়া ) থাকিতাম, 

জানাযার পাতাড়ে থাকার মত। 

বর্ণনায় : হযরত আযেশা। - বোখারী, মোপলেম 

৪। আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সম্মুখ দিকে ঘুমাইতাম, আমার পদদ্ধয় থাকিত 
তাহার সিজ্দার স্থানে । যখন তিনি সিজ্দাহ করিতেন আমাকে টোকা দিতেন, 
আমি আমার পদদ্বয় গুটাইয়া লইতাম। অতঃপর তিনি যখন দীড়াইতেন আমি 

পদছয় লম্বা করিয়া দিতাম । তখনকার দিনে ঘরে বাতি থাকিত না । 
বর্ণনায় হযরত আয়েশ। । - বোখারী, মোসলেম 

৫| রসূলুলাহ্ (দ:) বলিয়াছেন : তোমাদের কেহ যখন অন্তরালের দিকে 



নামাযের সামনে সুরা রাখা ৪২৫ 

ফিরিয়া নামায পড়ে সে যেন উহার নিকটবতাঁ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে শয়তান 

তাহার নামায নষ্ট করিতে পারিবে না । 

বর্ণনায় £ হযরত সহল বিন্ আব, হাসমাহ্ | __ আব. দাউদ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ নামায পড়িবে, 

সে যেন তাহার সম্মুখে কিছু দাঁড় করাইয়া দেয়। যদি অন্য কিছু না পায়, 
তবে যেন তাহার ছড়িটি দাঁড় করাইয়া দেয়] যদি ছড়িও না থাকে, তবে 

যেন একটা রেখা টানিয়া দেয়। অত:পর তাহার সন্বুখ দিয়া যাহ! অতিক্রম 
করিবে উছা৷ তাহার ক্ষতি করিবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়রা | -আবূ দাউদ, ইবনে মাধাহ 

৭ | তিনি বলিয়াছেন : যদি তোমাদের কেহ জানিত নামাযের মধ্যে 

তাহার নামাধী ভাইয়ের সন্ুখ দিয়া এলোপাতাড়ি গমনে কি ক্ষতি রহিয়াছে 
তবে সে ১০০ বৎসর দাঁড়াইয়া থাকাকে উত্তম মনে করিত, যে পা সে 
বাড়াইয়াছে উহ। হইতে। 

বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা। __আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

নামাযের সারি 
১। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা তোমাদের সারি বা কাতার ঠিক 

করিবে, কেন-না সারি ঠিক করা নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । _বোখারী, মোসলেম 

২1 একদ! নামাযের তকবীর বলা হইল, অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের 
দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন; তোমাদের ছক বা সারি সোজা কর এবং 
পরম্পরে মিলিত হইয়৷ দাঁড়াও | নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আমার পিছন 

দিক হইতেও দেখিয়া থাকি। অন্য বর্ণনায় ঃ ছক বা কাতার সমূহ পূর্ণ 
কর ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে আমার ,পিছন দিক হইতে দেখিয়া থাকি । 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস ! - বোখারী 



৪২৬ হাদীসে রসূল 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমরা সারি সমূহে পরস্পরে হিলিয়া 
মিশিয়া দীড়াইবে এবং উহাদিগকে (অপর নামাযীদিগকে) নিকটে নিকটে 
রাখিবে (অনুমান আড়াই হাত ফাক রাখিবে )। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সম- 
পর্যায়ে সোজা রাখিবে। সেই খোদার শপথ, যাহার হাতে আমার জীবন 
রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে সারির ফীঁক সমূহে প্রবেশ 
করে যেন কালো ভেড়ার বাচচা | 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস | --আব্. দাউদ 

8৪ | তিনি বলিয়াছেন : প্রথম সারিকে প্রথম পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহার 

সংলগ পিছনের সারিকে | যাহা কম থাকে তাহা যেন সবশেষ সারিতে থাকে। 
বণনায় £ হযরত আনাস | _ আবু দাউদ 

৫। রসূলুলাহ্ (দঃ) স্বীয় ডান দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন £হ সোজা 
হইয়া দীড়াও | তোমাদের সারি ঠিক কর। এইরূপে বাম দিকের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়া বলিতেন : সোজা হইয়! দড়াও, তোমাদের সারি ঠিক কর। 

বণনায় £ হযরত আনাস । --আব. দাউদ 

৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : পুরুষ লোকের সারি বা কাতার সমুহের 

মধ্যে সর্বোত্তম প্রথম সারি এবং সবনিকৃষ্ট শেষ সারি। শ্ীলোকের সারি 

সমূহের মধ্যে সবৌত্তম শেষ সারি এবং নিকৃষ্ট প্রথম সারি | 
বর্ণনা ঃ হযরত আবূ. হোরায়বা | - মোসলেম 

৭ | তিনি বলিয়াছেন £ ইমামকে মাঝখানে রাখ এবং ফাঁকগুলি বন্ধ কর। 
বণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা । --আব্ দাউদ 

৮। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; তোমরা সারি সোজা করিবে, বাহুমূল 
সমূহকে সমপধায় রাখিবে, ফাঁক সমূহ পূর্ণ করিবে এবং তোমাদের ভাইদের 
হাতে নরম থাকিবে, মাঝখানে শয়তানের (জন্য) ফাঁক রাখিবে না । যে সারিকে 
মিলায় আল্লাহও তাহাকে (স্বীয় অনুগ্রহের সহিত ) মিলান। যে সারিকে 
পৃথক করে আল্লাহ্ও তাহাকে (অনুগ্রহ হইতে) পৃথক করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | - -_আব. দাউদ 



নামাযের সারি ৪২৭ 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে সারির পিছনে একা নামায পড়িতে 

দেখিলেন এবং তাহাকে নামায পুনঃ পড়িতে নির্দেশ দিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ওয়াবেস।। --আহমদ, তিরমিজী, আব্ দাউদ 

১০। একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ লোক সর্বদা প্রথম সারি হইতে 
পিছনে থাকিতে চাহিবে, ফলে আল্লাহও তাহাদিগকে পিছাইতে পিছাইতে 

দোযখ পর্যস্ত পিছাইয়া দিবেন। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । - আব. দাউদ 

নিয়ত বা উদ্দেশ্য 

“নিয়ত' শব্দের অর্থ £ সংকল্প, দুট সংকল্প | শরীয়তে নিয়তের বিশেষ অর্থ £ 

নিদিষ্ট করিয়া লওয়া, পৃথক করা, কার্য সম্পাদনের সংকল্প করা, কাধ সম্পাদনে 
আল্লাহ্র সন্তৃষ্টি বিধানের সংকল্প করা এবং কার্ষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য । 

নিয়তের গুরুত্ব শরীয়তে অত্যধিক । সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয় বিফল 

হইলেও উহার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে । অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া ব্যর্থ 

রর মা গুরুত্ব 
বুঝাইয়া দেওয়াই হাদীসটির মুখ্য উদ্দেশ্য । 

বিশেষতঃ আল্লাহ্র নিকট কোন কাধের পরস্কার পাইবার আশা করিলে 
উহা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যই করিতে হইবে । অন্য কাহারও বা কোন 

উদ্দেশ্যে কৃত কার্ষের পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট পাওয়া যাইবে না । আল্লাহ্র 

উদ্দেশ্যে নয় এমন কার্যের পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট চাওয়। হইলে তিনি বলিবেন £ 
যাহার উদ্দেশ্যে তুমি কাজ করিয়াছিলে তাহারই নিকট পুরস্কার পন্ধান কর। 

ইসলাম ধর্ম মতে নিয়তবিহীন কার্ষের কোন পুরস্কার বা সওয়াব নাই। 
১। রসূলে পাক (দঃ) বলিয়াছেন: নিয়তের উপরই যাবতীয় কাজ নির্ভর 

করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা সে নিয়ত করিয়াছে। 

কাজেই যে হিজরত বা দেশত্যাগ করে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলের সম্তাষ্টির 
জন্য, €সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রস্লের সন্তষ্টি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে এবং 



৪২৮ হাদীসে রসূল 

যে পাথিব স্বার্থ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়াছে, 
তাহার হিজরত উহার জন্যই হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত উমর । __বোখারী, মোসলেম 

২। এই দুনিয়া চারি শ্রেণীর মানুষের জন্য : (১) যাহাকে আল্লাহ্ 
ধন-সম্পত্তি ও বিদ্যা দাঁন করিয়াছেন, উহার জন্য সে আল্লাহকে ভয় করিয়া 
চলে, আপনজনের সহিত সেই বিষয় ভাল সম্পর্ক রাখে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে 

তাহা ব্যয় করে, সে উচচতম সম্মানের অধিকারী । (২) যাহাকে বিদ্যা 
দিয়াছেন, ধন-সম্পত্তি দেন নাই অথচ এ ব্যক্তি যদি নেক নিয়তে বলে-__-আমার 
ধন-সম্পত্তি থাকিলে অমুকের ন্যায় আমিও আল্লাহর সন্তাষ্টর জন্য ব্যয় 
করিতাম, তবে উভয়ের সওয়াব বা পুণ্য সমান হইবে । (৩) যাহাকে অখ- 
সম্পদ দিয়াছেন, বিদ্যা দেন নাই-_সে আল্লাহকে ভয় করে না, আপনজনের 
জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেও সঠিক ভাবে ব্যয় করে না, সে নিকৃষ্টতম । (8) 
যাহাকে আল্লাহ্ অর্খ-সম্পদ বা বিদ্যা দান করেন নাই, সে যদি বলেঃ 
আমার এ সব থাকিলে আমিও অমুকের ন্যায় অনুরূপ ব্যয় করিতাম, তবে 
উভয়ের শাস্তি একই রকম হইবে ।- সর 

বণনায় ; হযরত আবু কাবশাহ্ | | --তিরমিজী 

৩। আল্লাহ্ তোমার গঠন ও প্রকৃতির অথবা ধন*সম্পদের দিকে লক্ষ্য 
করেন না, তোমার অন্তর ও কাধাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরাযরা | -মোসলেম 

৪। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করিতে ইচ্ছা করে, কার্ষে পরিণত করিতে 

না পারিলেও তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিত হয়। 
বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়রা | - 

৫| যাহার নিয়তে দুনিয়া (পাখিব স্বার্থ) থাকে, তাহার চক্ষের উপরে 
আল্লাহ্ অভাব তুলিয়া ধরেন্। 
বণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর । --ইবনে মাযাহ 



নিয়ত বা উদ্দেশ্য ৪২৯ 

৬। মানবগণ তাহাদের নিয়ত অনুসারে ( বিচার দিবসে ) উদ্থিত 
হইবে 

বর্ণনায় $ হযরত আব হোরায়র। | ইবনে মাযাহ 

৭| যে মোহরানা আদায়ের শর্তে-বিবাহ করিয়া তাহা না দিবার ইচ্ছ। 

করে, সে ব্যভিচারী এবং যে খণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করিবার ইচ্ছ। 

পোষণ করে, সে চোর। 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়র] | _-ইবনে মাযাহ্ 

৮ দুইজন মুসলমান পরস্পর অস্ত্র ধারণ করিলে হত্যাকারী এবং 
নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখে যাইবে । 

বর্ণনায় : হযরত আবু বাক্রাহ । --বোখারী, মোসলেম 

নির্দিষ্ট দোষ সম্বন্ধে ওকালতী 

কোন ব্যক্তি দোষ করিলে, তাহাকে সেই দোষ হইতে মৃক্ত করিবার জন্য 
কেহ ওকালতী করিলে পাপ হইবে, কেন-না তাহাতে দোষের সমর্থন ও 
উৎসাহ বর্ধন কর। হয় । অপরপক্ষে, কেহ দোষ না করিয়াও মিথ্যা মামলা- 

মোকর্দমায় জড়িত হইয়া পড়িলে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ওকালতী 

করিলে প্রভৃতি পৃণ্য লাভ হয়। কূরআন বলে ঃ “আল্লাহর আদেশ পালনে 
দয়া যেন তোমাদিগকে সংযত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে 

বিশ্বাস কর।” শান্তি ও শৃউ্খলা বজায় রাখার জন্য শাস্তি অব্যাহত রাখিতে 
হইবে। 

১। মখ্ভুমী গোত্রের একজন স্ত্রীলোকের জন্য যায়েদের পুত্র ওসামা 
ওকালতী করিলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : তুমি আল্লাহ্র নিদিষ্ট দৌষ সম্পর্কে 
ওকালতী করিতেছ £ তোমাদের পূর্বতীগণ এই কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । 

যখন তাহাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক' চুরি করিত, তাহার! তাহাকে মুক্তি 

দিত। আল্লাহ্র শপথ ! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করিত, আমি 
নিশ্চয়ই তাহার হাত কাটিয়া ফেলিতাম। « 

বণণনায় : হযরত আয়েশ।। - বোখারী, মোসলেম 



৪৩০ হাদীসে রস্ল 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার ওকালতীর কারণে আল্লাহর 

নির্দি্উ কোন শাস্তি বন্ধ হয়, সে আল্লাহ্র বিরোধিতা করে !যে ব্যক্তি হারাম 

জিনিস সম্বন্ধে জানিয়া শুনিয়া তর্ক করে,সে ইহ ত্যাগ না করা পর্যস্ত আল্লাহ্র 
ক্রোধের মধ্যে থাকে | কোন মুমিনের মধ্যে যে দোষ নাই, যে ব্যক্তি তাহ 

তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বলে, যাহা সে বলিয়াছে তাহা হইতে বাহির হইয়। 
না আসা পধস্ত আল্লাহ তাহাকে দোযখের পঁজের খাদ্যের মধ্যে বসবাস 
করাইবেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ উমর। ৰ --আহমদ, আবু দাউদ 

৩। রসূলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি কোন ব্যক্তি কাহারও জন্য সুপারিশ 

করে এবং তজ্জন্য তাহাকে উপহার দেওয়া হয় এবং সে উহা গ্রহণ করে, সে 
সুদের দরজাগুলির যধ্যে এক বৃহৎ দরজা দিয়া আসে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব ওমামাহ্ | - আব দাউদ 

নূতন চাঁদ দর্শন 

চান্দ্রমাস ৩০ অথবা ২৯ দিনে হয়। চান্স বৎসর সৌর বৎসর হইতে প্রত্যেক 

বৎসরে ১২ দিন কম হইবে এবং ২৯ বা ৩০ বৎসরে একবার রমযান 

ঘুরিয়া আসে। 

১। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ নূতন চাদ না দেখা পর্যস্ত রোযা রাখিও 
না, এবং নৃতন চাদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গিও না। যদি তোমাদের উপর 
মেঘ থাকে, অপেক্ষা কর এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্ণ কর। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | --বোখরী, মোসলেম 

২। তাহারা নৃতন চাদ দেখিল। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে ইহা 

জানাইলাম এবং বলিলাম : আমি নূতন চাঁদ দেখিয়াছি। তিনি রোযা রাখিলেন 
এবং লোকজনকেও রোযা রাখিতে নির্দেশ দিলেন । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | --আবু দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ইহা (চাদ) দেখিলে রোযা রাখ এবং 
৩০১৩৬ সি 



নতন চাদ দর্শন ৪৩১ 

ইহা! দেখিলে রোযা ভঙ্গ কর |যদি তোমাদের উপর মেঘ থাকে, তবে শাবানের 
গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়র] ॥ --বোখারী, মোসলেম 

8৪ | রসুল্লীহ (দঃ) বলিয়াছেন £ রমযানের জন্য শাবানের নৃতন চাদ 
গণনা কর। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা ! __ভিরমিজী 

৫ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ উৎসবের দূই মাস কমে না, রমযান ও 
যিলহজ্জ | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্.বাক্রাহ্। - বোখারী, মোসলেম 

নৈতিক চরিক্র 

আল্লাহ মোটেই অশ্রীলতা পছন্দ করেন না। কুরআন বলে: “আমার প্রভু 

অবশ্যই (হারাম) অবৈধ করিয়াছেন কৃ-কর্ম, উহা প্রকাশ্য অথবা গোপনেই 
হউক | কৃরআন পুনঃ বলে : "এবং যাহারা তাহাদের আপন লজ্জাস্বান রক্ষা 
করে, অবশ্য তাহাদের স্ত্রী কিংবা ডান হাতের অধীন বাঁদীগণের জন্য নহে : 

কিন্তু যাহারা ইহার বাহিরে চলিয়া যায় তাহার! নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারী |” 
“বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও যেন তাহারা নিযদিকে দৃষ্টিপাত করে এবং 

স্বীয় লজ্জাম্বানের হেফাযত করে।” 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমার স্ত্রী ও তোমার ডান হাত 
যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যের নিকট তোমার 

গুপ্তঅঙ্গ রক্ষা! করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম £ যদি কোন লোক একাকী থাকে, 

তাহার সন্বন্ধে কি? তিনি বলিদলন £ আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা উচিত। 
বর্ণনায় £ হযরত বাহাজ বিন্ হাকেম। __তিরমিজী, আবু দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোকের 
সহিত নির্জনে থাকে, তাহাদের মধ্যে তৃত্বীয়জন থাকে শয়তান । 

বর্ণনায় ঃ হযরত উমর | --তিরমিজী 



পদে নিয়োগ 

কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরিত্রই ছিল প্রধান মাপকাঠি, অত:পর যোগ্যতাও 
দেখা হইত। 

১। আমার দুইজন চাচাত ভাই রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট গিয়া বলিল £ 
আল্লাহ আপনাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, উহা দ্বারা আমাদিগকে কোন দেশের 

শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন : আল্লাহর শপথ ! যাহারা 
প্রার্থী অথবা ইহার জন্য লালায়িত, তাহাদিগকে আমি এই কার্যে নিযুক্ত 
করি না। অন্য বর্ণনায় £ যাহারা এই পদের আশা করে, আমি তাহাদিগকে 

এই কার্ষে নিযুক্ত করি না। 
বণনায় £ হযরত আবু মূসা। - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা সবৌত্তম লোককে এই কাধে 
নিযুক্ত হইতে ঘৃণা করিতে দেখিবে, বে পর্যস্ত সে ইহাতে নিযুক্ত হয়। 

বর্ণন'য় £ হযরত আবু হোরায়র] | - বোখারী, মোসলেম 

৩। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম £ আপনি কি 
আমাকে কর-আদায়কারী নিযূক্ত করিবেন? তিনি আমার উরুতে আঘাত 
করিয়া বলিলেন £ হে আবৃজর। তুমি দূবল এবং ইহা আমানত | যে ইহাকে 
ন্যার ভাবে ধরিয়া রাখে এবং তাহার উপর যাহ! ন্যস্ত করা হয়, সেই লোক 

ব্যতীত ইহা অন্যের জন্য বিচারের দিন অপমান ও অনতাপের বিষয হইবে । 
অন্য বর্ণনায় : হে আবুজর ! আমি তোমাকে দুবল দেখিতেছি। আমি আমার 
জন্য যাহা ভালবাসি, তোমার জন্যও তাহা ভালবাসি । দুইজন লোকের উপর 
শাসন কার্য চালাইও না এবং এতিমের মালের অভিভাবক হইও না। 

বণনায় ঃ হযরত আবৃজর | _-মোৌসিলেশ 

পরনিন্দা 

কাহারও অসাক্ষাতে যদি নিন্দা করা হয়, উহ্াকেই পরনিন্দা বলে। 

ইহা সত্য ও মিথ্যা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । নিন্দিত ব্যক্তির মধ্যে সেই 
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দোষ থাকিলেও তাহার অসাক্ষাতে বলিলে পরনিন্দা হইবে। পরনিন্দা 
বড় (গোনাহ) পাপ। বংশ, চরিত্র, শরীর, কার্ষ, বাক্য, ধর্ম ও সাংসারিক 
ব্যাপার সম্বন্ধে পরনিন্দা করা হয় । ক্রআন বলে £ “তোমাদের কেহ যেন 

অন্যকে নিন্দা না করে। কোন বাক্তি কি তাহার মত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ 

করিতে ভালবাসে? নিশ্চয়ই তোমরা তাহা ঘৃণা কর।” পরনিন্দা বড় পাপ। 
অত্যাচারিত ব্যক্তি ও নিধাতিত ব্যক্তি অত্যাচারীর অত্যাচার সম্বন্ধে লোকের 

নিকট বা বিচারকের নিকট নিন্দা করিলে ; বিচারক, নরপতি বা নেতার 
অবিচার, অত্যাচার, উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে লোক সন্মুখে নিন্দা করিলে ; ধর্ম 
কাজ করিয়৷ দান-সদৃক] চাহিলে, উহারি নিন্দা করিলে ; শরীয়ত বিরুদ্ধ বেদাত 

প্রচার করিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার কর৷ পরনিন্দা হয় না । নিন্দিত ব্যক্তি ক্ষমা 
না করিলে এই পাপের ক্ষমা নাই- ইহ! মানবের হক । আল্লাহ্ ইহাতে হস্তক্ষেপ 

করিবেন না | কিয়ামতে নিন্দিত ব্যক্তির পাপ নিন্দুকের ঘাড়ে পতিত হইবে । 

১। রস্লুলাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন মুসলমানের সম্বন্ধে রসনা দীর্ঘ করা 

ন্গদের সুদ এবং এক মুসলমানের সন্মান, জান ও মাল অন্য মুসলমানের জন্য 
হারাম। 

বণনায় ঃ হযনত দাউদ বিন্ যায়েদ ও হযরত আবু ছোরায়র৷ ।-_মোসলেম, আবু দাউদ 

পদ” 
পর্দ৷ সন্বন্ধে আল্লাহ্ ক্রআনে বলেনঃ "হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, তোমার 
কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলিয়৷ দাঁও, যেন তাহার! তাহাদের বৃকের 
উপরিভাগ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে |: আবার অন্যত্র বলেন £ *মুমিন- 
দিগকে বলিনা দাও, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি নিশ্রদিকে রাখে এবং লজ্জা- 
স্থানের পনিত্রতা রক্ষা করে|” “হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের ডান হস্ত 

যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে এবং যাহারা নয়:প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগকে 

তোমাদের নিকট যাইতে তিনটি সময়ে অনুমতি লইতে বল £ ফজরের নামাযের 
পবে, গ্রীঘ্ঘকালের মধাহ্ে যখন তোমরা বস্ত্র খুলিয়া রাখ এবং এশার নামাযের 

পরে । এই তিনটি সময় তোমাদের জন্য গুপ্ত সময়, অন্য সময় তোমরা তোমাদের 
পরম্পরের নিকট যাইতে পাপ নাই 1? 

২৮--- 
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১। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্ত্রীলোকের নিকট আগমন ত্যাগ 
করিবে । একজন প্রশ্ন করিল : স্বামীর আত্বীয়গণ সম্বন্ধে আপনার মত কি? 
তিনি বলিলেন £ স্বামীর আত্বীয়গণ মৃত্যু সদৃশ | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওক্বাহ বিন্ আমর। *  --বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্বামী বা অতি নিকট-আত্বীয় ব্যতীত 

অন্য কোন লোকের নিকট কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক রাত্রি যাপন করিবে না । 

বর্ণনায় : হযরত জাবের । - মোসলেম, তিরমিজী 

৩। আগন্তক স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ:)-কে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে দৃঘ্টি ফিরাইয়া লইতে নির্দেশ দিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের । _ইমোসলেম, তিরমিজী 

. 8 | তিনি বলিয়াছেন £ স্বামী অনুপস্থিত থাকিলে ঘরে প্রবেশ করিও 

না, কেন-না শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় তোমাদের মধ্যে চলাফেরা করে। 

জিজ্ঞাসা করিলাম £ আপনার মধ্যেও? তিনি বলিলেন £ আমার মধ্যেও 

চলাফের' করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাহার উপর জয়ী করিয়াছেন এবং 
সে আমার বাধ্য হইয়াছে । ৃ 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের ও আবদূল্লাহ্। _ মোসলেম, তিরমিজী 

৫1 হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : কোন লোক কোন লোকের গুপু-অঙ্গের 

প্রতি দৃঘ্টিপাতি করিবে না এবং কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোকের গুগ্ত-অঙ্গের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না ।কোন লোক একই বস্ত্র-তলে অন্য লোকের সহিত 
থাকিবে না এবং কোন ক্ীলোক একই বন্ত্রতলে অন্য স্রীলোকের সঙ্গে 
থাকিবে না। 

বর্ণনায় : হযরত আব, সাঈদ । --মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ স্ত্রীলোক গুপ্ত-অঙ্গ স্বরূপ । সে যখন 

বাহির হয় শয়তান তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মস্উদ। তিরমিজী 
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৭| রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত আলীকে বলিলেন ঃ হে আলী! একবার 
দৃষ্টিপাত করার পর আর একবার দৃষ্টিপাত করিও না, কেন-না প্রথমবার 
তোমার জন্য এবং পরের বার তোমার জন্য নয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্, হোরায়রা | -_-তিরমিজী, আব্ দাউদ 

৮। আমি এবং ময়মুনা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট থাকাকালীন 
উন্মে মকতুমের ছেলে আসিয়া তাহার নিকটে গেল। তিনি (আমাদিগকে ) 
বলিলেন ; ইহার নিকট পর্দা কর | আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : সে কি অন্ধ 

নয়? তিনি বলিলেন £ তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি দেখ না? 
বশনায় £ হযরত উম্মে সালমাহ্। - তিরমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত ফাতিমাকে যে দাসটি দান করিয়াছিলেন, 
উহাকে নিয়! তিনি তাহার নিকট গেলেন । ফাতিমার দেহে একখণও্ড বস্ত্র 

ছিল এবং তদ্দারা তাহার মাথা ঢাকিলে তাহার পদদ্বয় উন্মুক্ত থাকিত এবং 
পদদ্বয় আবৃত করিলে মাখা অনাবৃত থাকিত। রসূলুল্লাহ (দঃ) এই টানাটানি 

দেখিয়া বলিলেন £ ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। আমি তোমার পিতা 

এবং সে তোমার দাস। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । -আৰ্ দাউদ 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন উলঙ্গ থাকিও না। কেন-না এমন 
কতক ফিরেশৃতা আছে যাহারা মল-মূত্র ত্যাগের সময় এবং স্ত্রীগমনের 

সময় ব্যতীত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকে, পৃথক হয় না, তাহাদিগকে লজ্জা 

কর এবং সন্মান কর । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমন্ন | --তিবমিজী 

১১] আমি কণ্ননও বসূলুল্লাহ্ দেঃ)-এর ওপু-অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করি নাই। ্ 
বণনায় : হযরত আয়েশা । - ইবনে যাযাহ 



পরিশ্রমের সম্মান 

ফরয বা অবশ্য করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে নিজ পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জন 

করা একটি ফরয কার্ধ। ইহাতে প্রভূত সন্মান ও পুরস্কার আছে। রসূলুল্লাহ 
(দঃ) নিজ হস্তে কার্ধ করিতেন। তিনি ভিক্ষা বৃত্তিকে মোটেই পছন্দ 
করিতেন না। 

১। একজন আনসার রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে 
তিনি বলিলেন : তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বলিল? হা, একখণ্ড 
বস্ত্র, ইহার কিছু অংশ আমর! পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাইয়া লই 
এবং একটি পান পাত্র। তিনি বলিলেন £ উহা আমার নিকট নিয়া আস । 
উহা! লইরা আসিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন £ কে এই 

দ্রব্য দুইটি ক্রয় করিবে? আমি এক দেরহামে ক্রয় করিব। তিনি বলিলেন £ 
কে এক দেরহামের অধিক দিবে? তিনি এইভাবে দুই কি তিনবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন । এক ব্যক্তি বলিল £ আমি দুই দেরহানে উহা খরিদ করিব । 
তিনি দেরহাম দূইটি লইয়া আনসারকে দিলেন এবং বলিলেন : একটি 

দেরহাম দ্বারা খাদ্য কিণিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট দিয়া আস এবং অন্য দের- 

হামটি দ্বারা একটি কূঠার (কুড়াল) ক্রয় করিরা আমার নিকট নিয়া আস। 

সে তদনুসারে উহা! নিয়া আসিলে, তিনি নিজ হস্তে কৃঠারে কাঠের হাতল 

লাগাইয়া বলিলেন £ যাও, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিরা বিক্রয় কর এবং ১৫ দিনের 

মব্যে তোমাকে যেন আমি না দেখি । অতঃপর লোকটি কান্ঠ সংগ্রহ করিয়া 

বিক্রয় করিতে লাগিল । যখন তাহার নিকট ১০টি দেরহাম সংগ্রহ হইল, 

তখন মে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আসিল । কতক দেরহাম দিয়া সে 
একখও বন্ত্র ক্রয় করিল এবং কতক দেরহাম দিয়া খাদ্যশস্য ক্র“ করিল। 

তিনি বদিলেন £ বিচারের দিন ভিক্ষার দরুন মুখমণ্ডনে ক্ষত লইয়া আসার 
চাইতে ইছাই তোমার জনা উত্তম । তিনব্যক্তি বাতীত অন্যের জন্য ভিক্ষা 

হারাম । 'অভাবগ্বস্ত ব্যক্তি, আপাদমস্তক খণগ্রস্ত ব্ক্তি এবং হত্যার ক্ষতি- 
প্ৰণ প্রদানে অসমর্থ ব্যক্তি 

ৃ বর্ণনাম £ হযনত আনাস | - আব দাউদ 



পরিশ্বমের সম্মান ৪৩৭ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি নিজ হাতের কার্য দ্বারা খাদ্য 
গ্রহণ করে, তাহা হইতে উত্তম খাদ্য আর কেহ কখনও গ্রহণ করে না । আল্লাহ্র 
নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হস্তের পরিশ্বম ছারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত মেকদাম। --বোখারী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : নিজ অজিত আয়ের দ্বারা খাদ্য গ্রহণই 
সবাপেক্ষা পবিত্র খাদ্য। তোমাদের সম্তানগণ তোমাদের উপাজিত ধন। 

বণনায় £ হযরত আয়েশা । --তিরমিজী, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্ 

8। রস্লল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল: কোন্ ব্যক্তি 
উত্তম? তিনি বলিলেন £ এ ব্যক্তি যাহার বয়স দীর্ঘ এবং কর্ম স্ন্দর | সে 

আবার জিজ্ঞাসা করিল £ কোন্ ব্যক্তি নিকৃ্ট ? তিনি বলিলেন £ এ ব্যক্তি 
বাহার বরস দীর্ঘ এবং কর্ম মন্দ। 

বণণনায় £ হযরত বাকারাহ । -তিনমিজী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মানুষের 
নিকট ভিক্ষা করার চাইতে যদি সে একগাছি রশি নিয় পৃঠে কাষ্ঠের বোঝ 
বহন করিয়া বিক্রয় করে এবং আল্লাহ্ উহা দ্বারা তাহার মুখ রক্ষা করেন. 

উহা তাহার পক্ষে উত্তম । 
বর্ণ নাষ ঃ হযরত জোবায়ের | _ বোখারী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্ যখন কাহারও মঙ্গল কামন! 
করেন, তিনি তাহাকে কাধে লিপ্ত রাখেন । পরশু করা হইল কিরূপে তিনি 

তাহাকে কার্ধে পিপ্ত রাখেন? তিনি বলিলেন : মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহাকে 
সৎকাধ করার সুযোগ প্রদান করেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । - তিরমিজী 

৭। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ এঁব্যক্তি জ্ঞানী যে নিজেকে বিনয়ী 

করে এবং মৃত্যুর পরের কাঁধ করে। এ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যে নিজের কামপ্রবৃত্তি 
অন্সারে চলে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ইচ্ছা পোষণ করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত সাদ্দাদ। _-তিরমিজী, ইবনে মাযুহ্ 
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৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : হে আবুজর ! তদবিরের মত বৃদ্ধি 
নাই, সংযমের মত পবিত্রতা নাই এবং সৎ-স্বভাবের মত ধন নাই। 

বর্ণনা £ হযবত আবুজব | - তিরমিজী, নেসায়ী, ইবনে_মাযাহ 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : হালাল রুজী অন্বেষণ ফরয কর্ষি 

সমুহের মধ্যে একটি ফরষ। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্উদ। _ মেশকাত 

প্রতারণ। 

প্রতারণা করা বড় গোনাহ। প্রতারণাকারী কখনও বেহেশতে যাইবে 

না। শয়তান সবাপেক্ষা শ্রেষ্ট প্রতারক । প্রতারক সমাজের ঘৃণ্য | প্রতারকের 
পরিণতিও তাহার নিজের সহিত প্রতারণা করে । আল্লাহ কখনও প্রতারকের 

প্রত'রণাকে হেদায়েত দেন না|” তাহারা তাহাদের আত্মার বিরুদ্ধে ভিনু 

প্রতারণা করে না । 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যেব্যক্তি অহংকরি, প্রতারণা এবং খণ- 

মক্ত হইরা মৃত্যুমুখে পতিত হর, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে । 
বর্ণ না ₹ হযরত সাওবান। _ তিবমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

২। রসূলুাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন 2 যে বিশ্বাসীর অনিষ্ট কবে, অখব৷ তাহার 

সহিত প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত । 
বর্ণনার ঃ হযরত আৰু বকর । - তিরমিজী 

প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

সত্য কথা বলিলেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা বড় 

গোনাহ 1 হযরত (দ:) প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যস্ত একস্থানে একটি 

লোকের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। লোকটি তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া 
গিয়াছিল | প্রতিজ্ঞা করিলে উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে । কুরআন 

বলিতেছে : হে বিশ্বাসীগণ ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে উহার 



প্রতিভ্ঞা রক্ষা ৪৩৯ 

(কাফ্ফারা ) প্রায়শ্চিত্ত আছে | কুরআন আবার বলিতেছে€ অতকিতে 

( অসতর্ক অবস্থায় ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য আল্লাহ্ শান্তি প্রদান করেন না, 

কিন্ত ইচ্ছাকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তিনি শাস্তি দেন। উহার কাফৃফারা 
ব৷ প্রায়শ্চিন্ত দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য দান বা তাহাদিগকে বস্ত্র দান অথব৷ 

তিন দিন রোযা রাখা | 

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য 

প্রতিবেশী তিন প্রকার £ অমুসলমান প্রতিবেশী, মুসলমান প্রতিবেশী 
এবং মুসলমান আত্বীয় প্রতিবেশী । প্রতিবেশীর দাবী মাতা-পিতা ও অন্যান্য 
আত্মীয়-স্বজনের পরেই | ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকার বা দাবী রক্ষা 
করিয়া চলিতে বলিয়াছে | করজান বলে £ “আত্মীয় প্রতিবেশী ও অন্যান্য 
প্রতিবেশীর প্রতি সৎ হও ।”” রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন : যে পর্যন্ত প্রতিবেশী 
যাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ না হয়, সে পরস্ত সেই ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন বা 
বিশ্বাসী নহে । তিনি আরও বলেন : যে উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে, 
অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহারই পার্শে ক্ষুধার্ত থাকে, সে (পূর্ণ) মুমিন বা 
বিশ্বাসী নছে। প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ধবহারে বেহেশত (হারাম ) অবৈধ 
হইয়া বায় | হুক্শোফা' (19 ০01 1776-60100107 ) আইন প্রতিবেশীর 

স্বত্বের জন্যই হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ নেকট্যের কারণে 
প্রতিবেশীর অধিক স্বত্ব আছে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “জিব্রাইল আমাকে প্রতিবেশী সম্বন্ধে 

এত অধিক উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, আমি ভাবিলায সে শীখই তাহাকে 
( প্রতিবেশীকে ) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী করিবে। 

বণনাম £ হযরত আযেশা ও ইবনে উমর । - বোখারী, মোসলেষ 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : হে মুসলমান মহিলাগণ ! কোন 

প্রতিবেশিনী তাহার প্রতিবেশিনীকে ছাগলের খুর রাঁধা হইলেও উপহার 

দিতে যেন ক বোধ না করে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । --বোখারী, মোসলেম, আহমদ, তিরমিজী 
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৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কে আমার নিকট হইতে এই বাক্যগুলি 
গ্রহণ করিবে এবং তদনুযায়ী কাধ করিবে, অথবা যে তদন্যায়ী কার্য 
করিবে, তাহাকে শিক্ষা দিবে? আমি বলিলাম : আমি । তিনি আমার হাত 

ধরিযা পাঁচটি বিষয় গণনা করিয়া বলিলেন £ হারামকে ভয় করিবে, তবে 
তুমি লোকের মধ্যে বড় আবেদ হইবে ; আল্লাহ যাহা দিয়াছেন, তাহাতে সন্তু 

থাকিবে, তাহা হইলে তুমি লোকের মধ্যে অভাবশূন্য হইবে ; তোমার প্রতি- 
বেশীর উপকার করিবে, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হইবে ; তোমার 
জন্য যাহ! ভালবাস, মানবের জন্যও তাহা ভালবাসিবে, তাহা হইলে প্রকৃত 

মুসলমান হইবে এবং বেশী হাস্য করিও না, কেন-না অধিক হাস্য হৃদয়কে 
মৃত করে। 

বণনায় £ হযরত আব হোবাযবা। - বোখারী, মোসলেম, আহমদ, তিবমিজী 

৪ রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ তোমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, আমি 
কি তাহা জানাইব না? সকলে শীরব রহিল। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা 

করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল £হ আমাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ, তাহার 

সংবাদ দ্িন। তিনি বলিলেন : যে ব্যক্তির উপকারের আশা করা যায় এবং 

যে ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকা যায়, সে তোমাদের মধ্যে উত্তম 

এবং নাহার উপকারের আশা করা যার না এবং অপকার হইতেও নিরাপদ 

হওয়া বার না, সে তোমাদের মধ্যে অধম । 

বনাম ঃ হযরত আবূ হোবায়বা । __“বাখারী, মোসনেম, আহমদ, তিরমিজী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রতিবেশী যাহার অনিষ্ট হইতে শিরাপদ 
নহে, সে বেহেশতে যাইবে না। 

নর্ঁনায় £ হযরত আনাস । --মোসলেম 

৬। রশূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বে ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত ব্যবহারে 

উত্তম, আল্লাহ্র নিকট সে বন্ধুদের মধ্যে উত্তম এবং প্রতিবেশীর প্রতি যে 
উত্তম, আল্লাহ্র নিকট সে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম | 

বর্ণনায় £ হযরত "আবদুল্লাহ্ বিন. আমর। - তিরমিজী 
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৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমরা তরকারী রান্না কর, 

তাহার সুরুয়া বা ঝোল বৃদ্ধি করিও এবং তোমার প্রতিবেশীগণকে উহা 
হইতে কিঞ্চিৎ দিও। 

বর্ণনায় £ হযরত আবৃজর | - মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল £ আমার দুই জন প্রতিবেশী 
আছে। কাহাকে উপহার দিব? তিনি বলিলেন : যাহরি দরজা তোমার দরজারি 

অধিকতর সন্নিকটে । 

বর্ণনায হ হযরত আয়েশা । - বোখারী 

৯। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কেজিভ্ভীসা করিল ঃ আমি ভাল করিয়াছি, 

কি মন্দ করিয়াছি, তাহা আমি কিরূপে জানিৰ? তিনি বলিলেন £যখন তুমি 
তোমার প্রতিবেশীগণকে বলিতে শুন, “তুমি ভাল করিয়াছ' তখন প্রকৃতই 
তুমি ভাল করিরাছ এবং যখন তুমি শুন, তুখি মন্দ করিয়াছ' তখন প্রকৃতই 
তুমি মন্দ করিয়াছ। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে মস্উদ। _-ইব্নে মাযাহ্ 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রতিবেশীর কি হক, তাহা! কি তুমি 
জান? সে তোমার সাহাষ্য টাহিলে তাহাকে ঘাছাব্য করিবে, সে তোমার 
অভয় চাহিলে, তাহাকে অভয় দিবে, সেধাণ চাহিলে তাহাকে খণ দিবে, 

সেনি€স্ব হইলে তাহাকে দান করিবে, সে পীড়িত হইলে তাহার শশা 

করিবে, তাহ!ব মৃত্যু হইলে জানাযাতে বোগ দিবে, তাহার সুসংবাদে সম্তোষ 

প্রকাশ করিবে, তোমার অট্টালিকা তাহার অনুমতি ব্যতীত এতদূর উ চু করিও 
না যাহাতে বায়ু চলাচল বন্ধ হর এবং তাহার কষ্ট হয়, তাহার বিপদাপদে 
সহানুভূতি প্রকাশ করিবে । 'যখন তুমি কোন ফল ক্রয় কর তাহাকে কিছ 

দিবে, যদি না দাও তবে গোপনে তাহা ঘরে আনিবে এবং তোমার সন্তানগণ 
তাহার সন্তানগণের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যেন বাহিরে না আসে। 

বর্ণনায় £ হযরত আমৰ। _ মেশকাত 



প্র্থম সময় নামায পড়া 
নিদি্ সময়ের প্রথমার্ধেই নামায পড়া উচিত | যখন অত্যধিক গরম থাকে 
তখন যুহরের নামায শেষার্ধে পড়া উত্তম । এশার নামায শেষারধে পড়িলে অধিক 

পুণ্য লাভ হয়। 

১। আমার পিতা আবু বারজা আসলামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিরূপে ফরয নামায পড়িতেন? তিনি বলিলেন : সূর্য যখন 
একটু ঢলিয়া পড়িত, তখন তিনি যুহ্র পড়িতেন। তিনি আসরের নামায 
পড়িলে আমাদের মধ্যে কেহ উটে চড়িয়া মদীনার বাহিরে যাইতে পারিত এবং . 

তখনও মূর্ব থাকিত। মাগরিবের নামায সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা আমি 
ভূলিয়৷ গিয়াছি। তিনি এশার নামায পড়িতে বিলম্ব করিতেন । ইহার পূর্বে 

নিদ্রা এবং পরে কথাবার্তা তিনি পছন্দ করিতেন না । তিনি ফজরের নামাযের 
পর নফল শামাষ পড়িতেন এ সময়, যখন কোন লোক তাহার বন্ধুকে চিনিতে 

পারিত | তিনি ৬০ হইতে ১০০ আয়াত পরস্ত পাঠ করিতেন । অন্য বণনায় £ 

রাত্রির তিন-ভাগের একভাগ পর্যন্ত এশার নামায পড়িতে তিনি বিলম্ব করিতেন । 

ইহার পূর্বে শিদ্রা ও পরে কথাবার্তা তিনি তালবাসিতেন না | 

বর্ণনায় : হযরত সাইযার | ৃ - বোখারী, মোসলেম 

২। হবরত জাবেরকে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নামা সম্পর্কে জিজ্ঞাস 
করিলে তিনি বলিলেন £ তিনি দ্বিপ্রহরে যুহরের নামায পড়িতেন। সধাস্তের 

পূর্বে আসরের নামা পড়িতেন। সূধ অস্ত গেল মাগরিবের নামায পড়িতেন | 
যখন লোক অধিক হইত তখন তিনি এশার নামায পড়িতেন এবং লোক 
কম হইনে বিলম্ব করিয়া পড়িতেন এবং ফজরের নামাঘ তিনি প্রাতঃকা লীন 

অন্ধকারের মধ্যে পড়িতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আমর । - বোখারী, মোসলেম 

৩। সূধ উপরিভাগে রশি বিকিরণ করিতেছিল, তখন তিনি আসরের 
নামায পড়িয়াছিলেন। তৎপর কোন ব্যক্তি সূর্য থাকিতে আওয়ালীতে ( মদীন৷ 
হইতে ৪ মাইল দূরে একটি স্থান') যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত । 

বর্ণনায় £ হযরত আনাপ | - বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী 
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৪ | রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : এ ( আসরের ) নামায যুনাফিকের 
যে ইহার জন্য সূর্যাস্তের অপেক্ষা করিতে থাকে এবং যখন ইহা হরিদ্রা-বর্ণ 
ধারণ করে এবং শয়তানের দৃই শিংয়ের মধ্যে পড়ে, সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি 

৪ রাকাত নামায পড়ে,কিন্ত তন্মধ্যে সে আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। 
৫] যখন অতিরিক্ত গরম পড়িত তিনি বিলম্ব করিয়া (যুহরের ) নামায 

পড়িতেন এবং যখন তীব্র শীত পড়িত তিনি বিলম্ব করিতেন না। 
" বর্ণ নাব : হযরত আনাস । -_বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী 

৬। নুসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে নামায পড়িতে ভুলিরা যায়, অথবা এ 
সময় 'নদ্রিত থাকে, ইহার কাফ্ফারা স্বরূপ ষখন তাহার স্মরণ হয়, তখন যেন 
সেনামাব পড়ে । অন্য বর্ণনায় ইহা ব্যতীত ইহার কোন কাফৃফারা নাই । 

বর্শনায ঃ ছযবত আনাম। - বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী 

৭| রসূলুলাহ্ (দঃ) ও যায়েদ বিন্ সাঁবেত সেহরী খাইতে উঠিলেন। 
তাহাদের সেহরী খাওরা শেষ হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযের জন্য উঠিয়া 
নামায পড়িলেন । আমরা আনাসকে প্রশব করিলাম £ সেহ্রী খাওয়ার পরে 

এবং নামাব পড়া পধন্ত কত সময় ছিল? সে বলিল : যতক্ষণ এক ব্যক্তি 

পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করিতে পারে। 
বর্ণনায় £ হযনত আনাগ । - বোখারী, মোসলেম, নেসায়ী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে আসরের নামায হারাইয়াছে, সে 
যেন তাহার মাল ও পরিবার হারাইয়াছে। 

বর্ণনা £ হযরত ইবনে উমর । -_ বোখারী, মোসলেম 

৯।. রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে আসরের নামায ত্যাগ করে, সে 
তাহার কর্মকে বিফল করে। ৰ 

বর্ণনায় £ হযরত বোরাইদাহ্। , - বোখারী 

১০। আমরা বসূলুললাহ্ (দ:)-এর সহিতি নাগরিবের নামায পড়িয়াছিলাম | 

আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ফিরিয়া তাহার তীরের (ক্ষত) স্থান দেখিতে পাইত। 
বর্ণনায় £ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ । -__ বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আব. দাউদ 
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১১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আলো স্পট হইলে ফজরের নামায 
পড়, কেন-না ইহাতেই অধিক পুণ্য রহিয়াছে । 

বণনায় £ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ। -_-বোখাবী, মোসলেম, তিবমিজী, আবু দাউদ 

১২। আমার রস্লুললাহ্ (দঃ)-এর সহিত আসরের নামায পড়িলাম। 
অতঃপর একটি উট জবেহ করা হইল এবং উহা দশ ভাগে বিভক্ত করা 
হইল। অত:পর উহা! রন্ধন করা হইলে আমরা সূর্যাস্তের পর্বে মাংস উক্ষণ 
করিলাম | 

বর্ণ নায় ঃ হযরত রাফে বিন্ খাদিজ । -_বোখাবী, মোসলেম, তিবমিজী, আবু দাউদ 

১৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) [ আকাশের | লালবর্ণ মিটিরা বাওযরি পর রাত্রির 
তিন-ভাগের এক-ভাগের মধ্যে এশার নামায পড়িতেন। 

বর্ণনাঃ হযবত আযেশা | | - বোখারী, মোসলেম 

১৪। তিনি ফজরের নামায এমন সময় পড়িতেন, যখন স্রীনোকগণ 

কাপড় দ্বারা আবৃত হইয়া ফিরিত, কিন্ত অন্ধকারের জন্য তাহাদিগকে চেনা 
যাইত না। 

বণনায : হযরত আয়েশা । _বোখালী, মোসলেম 

১৫। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিরাছেন £ তখন তোমরা কি করিবে যখন 
তোমাদের শাসনকর্তাগণ নামাযের মৃত্যু ঘটাইবে, অথবা নিদি&্ সময়ে 
নামায পড়িতে বিলম্ব করিবে? আমি বলিলাম £ তখন আমাকে আপনি কি 
করিতে আদেশ করেন £ তিনি বলিলেন £ নিদিষ্ট সময়ে নামায পড় | যদি. 

উহা ধরিতে পার নামাষ পড়, ইহা তোমার জন্য নকল। 
বর্ণনায় £ হযরত আবজর । _-নেশৃকাত 

১৬। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন ঃযে ব্যক্তি সৃযোদয়ের পৃবে ফজরের 

এক রাকাত নামাৰ (ধরিতে পারে) পায়, সে ফজরের নামায পায় | সূর্যাস্তের 
পূর্বে যে আসরের এক রাকাত নামীয পার, সে আসরের নামায পায় । 

বণনায় : হযরত আব্. হোরায়রা - বোখারী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 



প্রথম সময় নামাষ পড়। 8৪৫ 

১৭] তিনি বলিয়াছেন £ সূর্যাস্তের পূর্বে সিজদাহ্র সময় যে আসরের 
নামায ধরিতে পারে, সে যেন সম্পূর্ণ নামায পড়ে; এবং সূর্যোদয়ের পৰে 

যে ফজরের নামাযের সিজদাহ্ ধরিতে পারে, সে যেন পর্ণ নামায পড়ে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা | -_ বোখারী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১৮ | “তিনি বলিয়াছেন £ যদি আমার উন্নতের কষ্ট না হইত, তবে রাত্রির 
তিন-ভাগের এক-ভাগে অথবা অর্ধেক রাত্রে এশার নামায বিলধধ করিয়। 

পড়িতে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | -_বোখাবী, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ 

১৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নিদ্রার মধ্যে কোন পাপ নাই । জাগ্রত 

অবস্থায়ই পাঁপ হয়। অতএব, তোমাদের কেহ যদি নামায পড়িতে ভুলিয়া 
যায় অথবা এ জময় নিদ্রিত থাকে, সে যেন স্মরণ হইলেই নামায পড়ে, 

কেন-না আল্লাহু বলিয়াছেন 2 ০০০০০০০০০০০০৪০০০৪৪৪ 
বর্ণনায় ঃ যবভ কাতাদাহু। - মোসলেম 

২০। বস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ হে আলী! তিনটি বিষয়ে সময় 
হইলে বিলম্ধ করিও না। নামাযের সময় হইলে, মৃত ব্যক্তির দাফন করিতে 
হইলে এবং বিধবার জন্য স্বামী পাওয়া গেলে । 

বণনায ঃ হযবত আলী । _ মেশকাত 

২১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নামাযের প্রথম সময়ে আল্লাহর 
সন্তষ্ট এবং শেষ সমযে আল্লাহুর ক্ষমা রহিয়াছে । 

বণনায় হ হযরত ইবনে উনব। __-তিবমিজী 

২২। রসূনুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল; কোন্ কার উত্তম? 
তিনি বলিলেন £ নামাযের প্রথম সময়ই নামায পড়া । 

বর্ণনায £ হযবত উম্ম ফারওযাহ্। --তিবমিজী, আখ দাউদ 



পাত্রী দেখা 

১। আমি একটি স্বীলোককে বিবাহ করিতে চাহিলে রসূলুল্লাহ ( দঃ) 
আমাকে বলিলেন £ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ? আমি বলিলাম : না। তিনি 
বলিলেন : তাহাকে একবার দেখ, কেন-না তোমাদের মধ্যে ভালবাসা স্থায়ী 

হওয়াই যক্তিসগত । 
বর্ণনায় ঃ হযরত মুগীরাহ বিন্ শো'বাহ্। __আহমদ, নেসায়ী 

২। রসলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ কোন স্রীলোককে ' 
বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে, সে বাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহাকে যদি 

দেখিবার স্থযোগ পায়, সে যেন তাহা (দেখিয়া ) করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । --আব দাউদ 

পানাহারের রীতিনীতি 

ডান হাত ধৌত করিয়া, বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া আরন্ত করিতে হইবে। 
পানি পান করার সময় পেয়ালায় বা গ্লাসে যেন নিশ্বাস না ফেলা হয়। 
খাদ্যগ্রহণকালে উদরের এক অংশ খাদ্য দ্বারা, এক অংশ পানি দ্বারা পূর্ণ 

করিতে হয় এবং এক অংশ শ্বাস-প্রশাসের জন্য খালি রাখিতে হয়। 

কিছ ক্ষধা রাখিয়াই খাওয়া শেষ করিতে হয়। 
১ রসূলুললাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেন £ তোমার ডান হাত দ্বারা তুমি 

ভক্ষণ কর এবং তোমার সামনের দিক হইতে ভক্ষণ করিতে খাক। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ আবু সালামাহ্ | - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ঠেস দিয়া বসিয়া আমি খাদ্য গ্রহণ 
করি না । 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোজায়ফা | __-বোখাকী, মোসলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই যে খাদ্যে আল্লাহর নাম লওয়া হয় না, 

শয়তান উহা হালাল করে। 
বর্ণনায় ১ হযরত আব হোজায়ফা | --বোখারী, মোসলেম 
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৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এ বান্দাদের উপর 
জন্তষ্ট, যে খাদ্য মির এবং পান করিয়া উহার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা 
করে। 

বণনায় ৫ হযরত আনাস । - মোসলেম 

৫| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি তাহার গৃহে প্রবেশ 
করে, প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে, 
তখন শয়তান (নিজেকে ) বলে : তোমার রাত্রি যাপনের স্থান ও রাত্রির 

খাদ্য নাই। যখন সে খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, 
তখন শয়তান বলে £ তুমি রাত্রি যাপনের স্থান ও রাত্রের খাদ্য পাইয়াছ। 

বণনায় £ হযরত জাবের । _--মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) [খাদ্য গ্রহণের শেষে] অঙ্গুলী ও পাত্র (মুছিয়া ) 
চাটিয়া লইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন £ তোমরা জান না 
বরকত কোথায় ! 

বণনায় £ হযরত জাবের --মোসলেম 

৭| রস্লল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ ভক্ষণ করে, সে 

যেন দক্ষিণ হস্ত ছারা ভক্ষণ করে এফং যখন সে পান করে,সে যেন দক্ষিণ 

হস্তের দ্বারা পান করে! 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর । - মোসলেম 

৮। তিনি বলিয়াছেনঃ তোমরা কখনও বাম হস্ত ছারা খাদ্য গ্রহণ 
করিও না এখং পান করিও না । শয়তান বাম হস্ত দ্বার! পানাহার করে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর - মোগলেম 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) তিন অঙ্গুলি দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং হস্ত 

ধৌত করার পূর্বে তিনি তাহা চাটিয়া লইতেন। 
বর্ণনায় £ হযরত কায়াব বিন্ মালেক!  ॥ --মোপলেম 



৪৪৮ হাদীসে রসূল 

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ খাদ্য গ্রহণ 

করে কিন্তু আহারের সময় আল্লাহ্র 'নাম লইতে ভুলিয়া যায়, সে যেন বলে £ 

খাওয়ার প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্র নাম লইতেছি। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] । __তিরমিজী, আবু দাউদ 

১১। তিনি বলিয়াছেন : ছুরি দ্বারা মাংস কাটিও না (ভক্ষণ কালে) ; 

উহা বিদেশীদের অভ্যাস । দন্ত দ্বারা উহা ছিড়িয়া ফেল, ইহা সহজ ও 

অধিকতর স্বাদ প্রদানকারী | - 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] --তিরমিজী, আৰু দাউদ 

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারী সহিষ্ণ রোবাদরি 

সদৃশ । 
বর্ণনায় £ হযনত আবু হোরায়রা ! - তিরমিজী, ইবনে মাধাহ্ 

১৩। রসূলুলাহ (দ:)-এর নিকট এক পাত্র পূর্ণ 'সূফ' আনা হইলে 

তিনি বলিলেন £ ইহার পার্শ হইতে খাও, মধ্যস্থান হইতে খাইও না, কেন-না 

বরকত ইহার মধ্যস্থানে অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায় যখন তোমাদের 

কেহ খাদ্য গ্রহণ করে,সে যেন সর্বোপরি অংশ হইতে খাদ্য গ্রহণ না করে 

বরং সর্বনিযন অংশ হইতে খার, কেন-না উহার উপরিভাগে বরকত অবতীর্ণ 

হয়। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। -আব্ দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাযাহ, 

১৪। রসূলুললাহ্ (দঃ) যখন পানাহার করিতেন, তিনি বলিতেন £ সমস্ত 

প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি খাদ্য ও পানি দিয়াছেন, ইহাকে সহজে গলাধ:- 

করণের উপযোগী করিয়াছেন এবং ইহার জন্য একটি পথ স্থা্ট করিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ, আহইহুব। -আব্ দাউদ 

পানির বিধান 

পানি পবিত্র এবং পানি সক্ল জিনিসই পবিত্র করে। ইহাই পানির 

বিধান। পানির কোন রঙ নাই । পণ্ড পক্ষীর ব্যবহারেন দরুন ব! অপবিত্র 
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দ্রব্য নিক্ষেপের দরুন পানির স্বাভাবিক রঙ, স্বাদ এবং গন্ধের পরিবর্তন হয়, 
তবে উহাকে পবিত্র পানি বলা যায় না এবং উহা ছারা অয্ ও গোসল করা 
যায়না । অন্যথায়, উহা পবিত্র। 

১। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন : স্থায়ী অপ্রবাহিত পানির মধ্যে তোমাদের 
কেহ যেন মূত্র ত্যাগ করিয়া গোসল করে না। অন্য বর্ণনায় £ অপবিত্র 
অবস্থায় তোমাদের কেহ যেন স্থায়ী পানির মধ্যে গোসল না করে। প্রশ 
হইল £ তাহারা কি করিবে? তিনি বলিলেন : পানি তুলিয়া ব্যবহার করিবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব হোরায়রা । বোখারী, মোসলেম 

২। একব্যক্তি রসূলুলাহ্ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিল £ আমরা অল্প পানি 
লইয়া সমুদ্র পাড়ি দেই। উহা দ্বারা যদি আমরা অযূ করি তবে তৃষ্ণায় কষ্ট 
পাইতে পারি | সমুদ্রের পানি হারা কি আমরা অযু করিতে পারি? তিনি 
বলিলেন : পানি পবিত্র এবং ( উহার) মৃত প্রাণী হালাল । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা | - তিরমিজী, আব. দাউদ 

৩। মাঠের মধ্যে প্রাণী ও হিংস্র পশুর ব্যবহৃত পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 

করা হইলে রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিলেন : যখন দুই কৃল্লাহ্ (প্রায় ৬1০ মন) পানি 
থাকে, তখন উহা অপবিত্র হয় না। ৃ 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইব্ৃনে উমর | --আব্, দাউদ, তিরমিজী 

৪ | রসূলুললাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা! করা হইল £ বোধায়া নামক একটি কয়ার 
পানি দ্বারা আমরা কি অযু করিতে পারি? এঁ কৃপে খতুমতী স্ত্রীলোকের ন্যাকড়া, 
কুকুরের মাংস এবং গলিত দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করা হইত। তিনি বলিলেন £ 
নিশ্চয়ই পানি পবিত্র । কোন কিছুই উহা অপবিত্র করিতে পারে না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ সঈদ খুদ্রী। * তিরমিজী, আবু দাউদ 

পানির হক র 

পানি, ঘাস এবং আগুনের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তিরই হক বা অধিকার আছে । 

ইহার উপর কেহ কোন কর (খাজনা, ট্যাক্স) লইতে পারিবে না । 
২৯--- পু 
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১। দমূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াচ্চেন £ অতিরিক্ত পানি বদ্ধ করিয়া সাখিও মা । 

তাহাতে অতিরিক্ত তণের পথ বন্ধ হইবে । 
বনাথ £ হযরত আব হোবায়রা | --বোঁখারী, মোসলেম 

২। রসূল্ললাহ (দঃ) বলিরাছেন 2 সমগ্র ুসলমানের ভিলা বিখর হক 
রহিয়ছে £ পানি, ঘাস এবং আগুন। 

বলা £ হযবত ইবনে আব্বাস । -আধ, দাউদ, ইবৃনে মাযাহ 

৩। হযরত আরেশা রসূলুলাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন £ কোন্ 
জিনিস দিতে টির করা হালাল নছে ? তিনি বলিলেন 2 পানি, লবণ 

এবং আগুন | আবার জিজ্ঞাসা করা হইল £ পানি সন্বন্ধে আমবা ভ্ঞাত আছি ; 

কিন্ত লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন? তিনি বলিলেন £ বে ব্যক্তি, আগুন 

দেয়, আগুনে যাহা পাক করা হয়, তাহা সমস্তই যেন সে দান করে। যে ব্যক্তি 
লবণ দেয়, যাহাতে লবণ স্বাদ দেয় উহা! যেন সেদাঁন করিল । 

বর্ণনায় £ হযরত আরেশা | _-ইবৰ্নে মাযাহ্ 

পানীয় ব্য 

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে হালাল ও হারাম আছে । শরবত পান করা হাদাল। 

মদ পান করা হারাম । যাহা নেশা জন্মায়, উহা৷ হারাম। দৃগ্ধ এবং মধু 
পাঁন করা হালাল ; উহা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই উপকারী । , 

১। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যেন দাঁড়াইয়া পাঁন 

নাকরে। যে ভুলিরা যার, সে বেন বমি করে। 
বণনায় £ হযরত আব হোরানবা | * - মোসলেম 

২1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ উটের (পানি) পানের মত এক 

নিশ্বাসে পান করিও না, দুই বা তিন নিশ্বামে পান করিও। বখন পান 

কর আল্লাহ্র নাম নিও এবং যখন শেষ রর আল্লাহ্র প্রশংসা করিও । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | __তিরমিজী 
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৩। তিনি পাত্রের মধ্যে নিশ্বা় ফেলিতে বা ফাঁক দিতে নিষেধ 
করিরাছেন। 

বর্ণনায় হ হযরত ইধৃনে আব্বাস | _ আবু দাউপ 

| আমি একটি বালতি ভরিয়া যম্যমের পানি রঙ্গুলুল্লাহ (দ5)-এর - 
৪৪৯ তে ভিনি উহা দীঁড়াইয়া পান করিলেন । 

বর্ণনয £ হঘপত ইবনে আব্বাস । --বোখালী, আসলেন 

৫ | তিনি বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের কেহ খাঁদ্য ভক্ষণ করে সেষেন 

বলে £ হে আল্লাহ্! ইহাতে আমাদিগকে বরকত দাও এবং ইহার মধ্য হইতে 

আমাদিগকে উত্তম খাদ্য দাও। যখন সে দগ্ধ পানকরে,মে যেন বলে হে 

আল্লাহ্! ইহাতে আমাদিগকে বরকত দনি কর এবং ইহাকে আমাদের জন্য বৃদ্ধি 

কর, কেন-না দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই পানাহারের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না | 
বর্ণনা £ হযবত ইবনে আব্বাস । _ তিরমিজী, আব দাউদ 

৬। রসুলুলাহ্ (দঃ) পানির পাত্রের মুখ হইতে পান করিতে নিষেধ 
৮০ 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । --বোখারী, মোসলেম 
রখ 

৭| রসূলল্লাহ্ (দঃ) পান করিবার সময় তিন বার নিশ্বাস কফেলিতেন। 

অন্য বর্ণনায় £ তিনি বলিয়াছেন : ইহা তৃষ্ণা দূর করে, স্বাস্থ্য ও হজমশক্তি 
বৃদ্ধি করে। 

বর্ণনা ঃ হযরত আনাস । --বোখারী, মোসলেম 

৮। তিনি দীঁড়াইয়া পানি পান করিতে নিষেব করিয়াছেন্ । 
বর্ণনায় £ হযরত আনাস । _ মোসলেম 

৯। একাট ছাগীর দগ্ধ রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর জন্য দেওয়! হইলে আনাসের 
বাড়ীর ক্পের পানি মিশতি করা হইল। হযরত (দঃ)-কে পাত্রাটি দেওয়া 
হইলে, তিনি উহা৷ পান করিলেন। তাহার বাম পার্শে হযরত জাঁব বকর 
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এবং ডান পার্শে একজন গ্রাম্য আরব. ছিল। হযরত উমর বলিলেন : আৰু 
বকরকে দিন। তিনি গ্রাম্য আরবকে দিয়া বলিলেন ৫ ডান হস্ত ডান পার্শের 

জন্য | অন্য বর্ণনায়: দক্ষিণ হস্ত সমূহ দক্ষিণ পাশের লোকদের জন্য। 
সুতরাং দক্ষিণ পাশ গ্রহণ কর। 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । --বোখারী, মোসলেম 

১০। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট একটি পান পাত্র আনা হইলে তিনি 

তাহা হইতে পান করিলেন | তাহার দক্ষিণ পার্শখে বয়সে কনিষ্ঠ একটি 

বালক ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাহার বাম পার্শে ছিল। তিনি বলিলেন £ 

হে বালক! বয়োজ্যেষ্ঠগর্ণকে দিতে তুমি কি অনুমতি দিবে ? সে বলিল : আমার 

প্রতি আপনার অনুগ্রহের কারণে আমি কাহাকেও পছন্দ করিব না । তিনি 
তাহাকেই উহা দিলেন । 

বর্ণনায় £ হযরত সহল বিন্ সায়াদ। - বোখারী, মোসলেম 

১১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : রেশমী ও জরির পোশাক পরিধান 

করিও না। রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পান করিও না, রৌপ্য ও স্বর্ণ নিমিত 

পাত্রে ভক্ষণ করিও না, কেন-না এই সকল জিনিস দুনিয়াতে তাহাদের 
(কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য | 

বর্ণনায় হযরত হোজায়ফ]| - বোখারী, মোসলেম 

১২। আমরা রসূলুলাহ্ (দ:)-এর সময় হাঁটিবার সময়ও ভক্ষণ করিতান 
(6৭ 2 সি 

এবং দীড়াইয়াও পান করিতাম । 
বর্ণনায় হযরত ইব্নে উমর |, -_ইব্নে যাযাহ্, তিরমিজী 

পাপ-ুণ্য 

ইসলামে বিশ্বাসী মানুষের উপর দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে । আল্লাহর প্রতি 
কতব্য এবং তাহার সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য। এই দুইয়ের সমন্বয়ে 
ইসলামের বিকাশ। এই কর্তব্যাবলী ক্রআন ও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে । 
ইহা পালন করিলে পৃণ্য বা৷ সওয়াব হয় এবং না৷ করিলে পাপ বা গোনাহ হয়। 
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পাপ ও পণ্য, হালাল ও হারাম কার্ধ দ্বারা হয়। বৈধ কার্য হালাল এবং 
অবৈধ কার্য হারাম । আল্লাহর বিধান বা শরীয়তের আইন মান্য করিয়া 

চলিলে পুণ্য হয়, ফলে পুরস্কার হিসাবে পরলোকে বেহেশৃত বা স্বর্গ লাভ 
হইবে এবং অন্যথায় গোনাহ বা! পপ হইবে, ফলে শাস্তি হিসাবে পরলোকে 

দোযখ বা নরকবাসী হইবে। যে কার্য আত্বাকে উনৃত করে, উহাই নেক 

বা পৃণ্যের কাজ । যে কার্য আত্মার অবনতি ঘটায় উহাই গোনাহ বা পাপের কাজ ।. 
পাপ বলিলেই আত্মার জন্য একটি অনিষ্টকর কার্য করা হইয়াছে এবং পূণ্য 
বলিলেই আত্মার উন্নতির জন্য একটি কার্য করা হইয়াছে বুঝায় । পাপও পুণ্য 
সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ; “আত্বা 
যাহাতে সন্ত হয়, উহাই পুণ্য । আত্বা যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত করে এবং 
মীমাংসিত বিষয় সন্বন্ধেও তোমার হৃদয়ে সন্দেহ আনিয়া দেয় উহাই পাপ।” 

আত্মা! ও প্রবৃত্তি দুইটি পৃথক জিনিস। আত্বা সবক্ষণ পুণ্য অর্জন করিতে 

ইচ্চক। প্রবৃত্তি ন্যায়-অন্যায় বিচারে অক্ষম । নিজেকে চরিতার্থ করাই 
তাহার ধর্ম। মান্ষ ও জিন ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি আছে, কিন্ত 
আত্মা নাই। একমাত্র এই আত্বার কারণেই মানুষ স্থা্টর সেরা জীব। এই 
কারণেই মানুষ ওজিনের পাপ ও পুণ্যের হিসাব লওয়া হইবে এবং পুরস্কার 
ও শান্তি প্রদান করা হইবে । একই কার্য স্বানকাল ও পাত্র বিশেষে পাপ 
অথবা পুণ্য সঞ্চয় করে। স্ত্রী-সঙ্গ একটি কার্য | উহা। .শরীয়তের বিধান মতে 
নিজ স্ত্রীর সহিত ঘটিলে পুণ্য হয়। অপর স্ত্রীর সহিত ঘটিলে পাপ হয়, 
এমন কি অনেক সময় নিজ স্ত্রীর সহিত শরীয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন 
করিয়া ঘাটলেও পাপ হয়। প্রত্যেক কার্ষে অবস্থা ভেদে পাপ ব৷ পুণ্য হয় 
পাপের বিনিময় শাস্তি ও পুণ্যের বিনিময় পুরস্কার আল্লাহর একটি অমোঘ 
বিধান | পুণ্য আলো ও পাপ অন্ধকার সদৃশ | অনবরত সৎকার্ধ শরতানকে 
দরে রাখে । অনবরত পাপ কার্য ফিরেশ্তাগণকে দূরে রাখে । সদিচ্ডা' ও 
পরিশ্রমের অনুপাতে পুণ্য ১০ হইতে শত-সহস্ব গুণ বৃদ্ধি পার । পক্ষান্তরে, 
পাপবৃদ্ধি পায় না। আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন £"“যে কেহ একটি 
পাপ করে,সে উহারই তুল্য শাস্তি পাইবে ।” যৈ একটি পুণ্য করে, সে উহার 
তুল্য ১০টি পুণ্য পায়। বিপদ-আপদ মানুষেরই কর্মফল | আল্লাহ্ বলেন £ 
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“যে সকল বিপদ-আপদ তোমাদের উপর পতিত হয়, তাহা তোষাদেরই হস্তা- 
জিত ১" আবার বলেন £ “নিশ্চররই আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষবা, অর্থ, 

জীবন ও ফলমূল ক্ষর ছারা পরীক্ষা করিব ; কিন্ত যাহারা সহিষ্ণ তাহাদিগকে 
সুসংবাদ দাঁও।” তিনি আবার বলেন £ “যাহারা ইহলোকের জীবন ও ইহার 
আখ-সম্পদ চায়, জামি তাহাদের কার্ষের ফলাফল তাহাতেই পূরণভাবে দিব । 
তাহা কোনক্রমেই হাস করা হইবে না! । পরলোকে নরক ব্যতীত তাহাদের 

জন্য আর কিছুই নাই |” আল্লাহ্ আবার বলেন £ “নিশ্চয়ই তোমাদের উপর 

প্রহরীগণ আছে ; কেরামন ও কাতেবীন। তোমরা যাহা কর, তাহা তাহারা 
জ্ঞাত আছে। এবং ক্ষপ্র-বৃহৎ সকলই লিখিত হর" বিচারের দিন এই কাধ- 

তালিকা সকলের নিকট উপস্থিত কর। হইলে, পাপীর1 বলিতে থাকিবে 2 

“হার আফসোস্ ! আমার কি এই পুস্তক? ক্ষুদ্র-বৃহৎ কিছুই ইহাতে বাদ 
নাই ; বরং সকলই লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।” কুরআনের আদেশ ও নিষেব পালন 
না করিলে (কবীরা গোনাহ) বড় পাপ হয়। বড় পাপ ব্যতীত অন্য পাপ 

(সগীরা গোনাহ্ ) ছোট পাপ। 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সাতটি অনিষ্ঠকর জিনিস ত্যাগ করিবে । 

জিজ্ঞাসা কর! হইল: তাহা কিকি? তিনি বলিলেন আল্লাহ্র সহিত 

শিরকী বা অংশী করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত বাহা আল্লাহ্ 
নিষেধ করিয়াছেন তাহা করা, সুদ খাওয়।, এতিমের সম্পন্তি আত্মসাৎ কবা, 

যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর 'এবং বিশ্বাসী সাধ্বী স্রীলোকের অপবাদ করা | 

বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়র] | - বোখারী, মোসলেম 

২। আমার উন্মতের মন যে মন্দ কাধ করিতে প্ররোচনা দেয়, তাহা 

কাবে পরিণত না হইলে বা বাক্যে প্রকাশ না পাইলে আল্লাহ্ তজ্জন্য 

তাহাদিগকে ক্ষম। ' করেন । 
বণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র] | - বোখারী, মোপলেম 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ শয়তান তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট 

আসিয়া বলিবে ইহা কেস্যটি করিল? ইহা কেকে স্যটি করিল? যখন 
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এই কথা তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রাথনা 
করে এবং উহা হইতে বিরত হয়। 

বণৃনায় £ হযরত আবু হোরায়র। | __বোখারী, মোসলেম 

8৪ | তিনি বলিরাছেন £ সদ্যপ্রগৃত সম্ভানের চিৎকার শয়তানের প্রনোচনার 

ফল । 
বর্ণ নায় £ হযবতি আবু ছোরায়র] | __বোখারী, মোসলেম 

৫ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহর সহিত শিরকী বা অংশী করা, 
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন লোককে হত্যা করা এবং মিথ)! প্রতিজ্ঞা 

করা অথবা মিখ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (বড় পাপ )। 
বণনার £ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ অ|মব। - বোখারী, মোসলেম 

৬। তিনি বলিয়াছেন 2 অত্যাচারী, পিতা-মাতার অবাব্য ব্যক্তি এবং 
মদ্যপারী লোক বেহেশৃতে যাইবে না। 

বণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর । -_নেসায়ী 

৭| এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞামা করিল £ কোনু কোন্ পাপ 

আল্লাহর নিকট সবশ্রেষ্ঠ £ তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহর সহিত অংশীদার সাব্যস্ত 
করা, বদিও তিনি তোমাকে স্য্টি করিরাছেন। সে পুনঃ ভিড্ঞাসা কৰিল £ 
ইহার পর কোন্ পাপ বড়? তিনি বলিলেন £ তোমার সহিত খাদ্য গ্রহণ 

করার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা ,করা । সে আবার জিজ্ঞাসা করিল : 
তারপর কোন্ পাপ বড়? তিনি বলিলেন: প্রতিবেশীর সহিত জিনা বা 

, ব্যভিচার করা । অতঃপর আল্লাহ্ তাহার সমর্থনে এই আয়াত অবতীর্ণ 
করিলেন £ “যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্য উপাস্য ডাকে না, যাহার ন্যায়- 
সঙ্গত কারণ ব্যতীত অল্লাহ্ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা 

করে না এবং যাহারা জিনা বা ব্যভিচাৰ করে ন৷ (তাহার! বড় পাপ হইতে 

মুক্ত) |: | 
বর্ণনায় £ হযরত আবদৃল্লাহ বিন্ মস্উদ। ,--বোখারী, যোষুলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
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বলিলেন £ সংস্বভাবই পুণ্য এবং যাহা তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে 
এবং লোকে যাহার সন্ধান লইলে তোমার ঘৃণা হয়, তাহা পাপ। 

বর্ণনায় ঃ হযরত নাওয়াস বিন্ সাম্য়ান। - মোসলেম 

৯। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঈদুল আযৃহা অথবা ঈদুল ফিতৃরের দিন নামাযের 
স্থানে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদের নিকট দিয়া যাইবার 

সময় বলিলেন £ হে সমবেত স্ত্রীলেকগণ ! দান কর। তোমাদের অধিকাংশকেই 
আমি দোযখের অধিবাসীরূপে দেখিতে পাই | তাহারা জিভ্ভাসা করিল 2. 

কি কারণে? তিনি বলিলেন £ তোমরা প্রায়ই লানত বা অভিসম্পাতের আশয় 

গ্রহণ কর এবং সঙ্গীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও, তোমাদের জ্ঞান এবং ধর্মের 
কার্য সম্বন্ধে একজন জ্ঞানী লোকের তুলনায় আমি যে হাস দেখিতে পাই 
তাহাই প্রমাণ । তাহারা জিজ্ঞাসা করিল £ আমাদের ধর্ম এবং বদ্ধির কার্ষে 
কি কম (স্বল্পতা ) আছে ? তিনি বলিলেন £ স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য কি পুরুষ 

লোকের অর্ধেক নহে ? তাহারা বলিল £ ইহা তাহার অল্প বৃদ্ধির জন্য । তিনি 
বলিলেন £ বখন তাহার খতু হয়, সেকি নামায ও রোযা হইতে অব্যাহতি 
পায় না? তাহারা বলিল ; হা। ইহাই তাহাদের ধর্ম কার্ধের হাস। 

বর্ণ নায £ হযরত আবু সঈদ খ্দৃরী।- - বোখারী, মোসলেম 

১০। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £হ আদম সন্তানের উপর শয়তানের 
প্ররোচনা এবং ফিরেশ্তার উৎসাহ আছে। শয়তানের প্ররোচনা হইল, 
মন্দের দিকে ফিরাইয়া নেওয়া এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জানা | ফিরেশ্তার 
উৎসাহ হইল, যঙ্গলের দিকে ফিরাইয়৷ দেওয়া এবং সত্যকে সমঞ্ঘন করা । 
ইহা যে অনুভব করে,সে যেন জানিয়৷ রাখে, ইহা আল্লাহ হইতে আগত । 
সেযেন আল্লাহ র প্রশশংসাবাদ করে ।বে অন্যটি অনুভব করে সে যেন শয়তান 

হইতে আল্লাহ্র নিকট আশয় প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন £ 
“শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কৃপণ হইতে আদেশ দেয় |? 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে মস্উদ | __-তিরমিজী 

১১ | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা কর! 
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হয়, তাহার হত্যার অংশ আদমের প্রথম সন্তানের উপর বর্তে। কেন-না সে 

প্রথম হত্যার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিল । 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে মস্উদ। - বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী 

১২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন হে ওয়াবেসা ! তুমি আমাকে পাপ ও 

পুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ ? আমি বলিলাম হা । তিনি তাহার 

হাতের অঙ্গুলিগুলি একত্র করিয়া তাহার বুকে তিন বার ধরিয়া বলিলেন 5 
তোমার বিবেকের নিকট উত্তর চাও । বিবেক যে কারে জন্তষ্ট, তাহাই পুণ্য । 
মনে যাহা সন্দেহ এবং হৃদয়ে যাহা দ্বিধা উৎপাদন করে, তাহাই পাপ। 

বর্ণনায় £ হযরত ওয়াবেসা | - আহমদ 

পুনরচ্খান 
১। রসূলুল্লাহ (ঘ:) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন লোকদিগকে দাগবিহীন 

গোলাকার রুটি সদৃশ শ্রেত-রক্ত বর্ণের ভূমিতে একত্র করা হইবে । উহাতে 
কাহারও জন্য কোন চিহ্ন থাকিবে না। 

বর্ণনায় : হযবত সহল বিন্ সায়াদ। বোখারী, মোসলেম 

২। রঙলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন 2 বে বাস্তব চক্ষু দ্বারা কিরামতের দিনের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায়, সে যেন সরা তকবীর, সুরা ইনৃফিতার এবং 

সূরা ইনৃশিকাক্ পান করে। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর _-তির 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন দুনিয়া একখণ্ড রুটির 
ন্যায় হইবে । তোমাদের কেহ যেমন সকরে তাহার রুটি ধরিয়া থাঁকে, মহান্ 

আল্লাহ্ তদ্রুপ উহা পৃথিবীর বেহেশ্তবাসীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার অন্য 
নিজ হাতে ধরিয়া রাখিবেন। একজন ইছদী বলিল £ পরম দয়ালু যেন 
আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আমি কি আপনাঁকে বিচারের দিন 
বেহেশ্তবাসীদের অভার্থ না সম্বন্ধে জানাইব গা ? তিনি বলিলেন £ হা । সে 
বলিল : পৃথিবী একখও রুটি সদৃশ হইবে । রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের দিকে 
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দেখিয়া হাসিলেন, এমন কি তাঁহার সন্মখের দাত দেখা যাইতেছিল। অতঃপর 

তিনি বলিলেন; আমি কি তাহাদের ব্যঞ্জন সন্বন্ধে বলিব না? তাহারা 

বলিল 2 ইহা কি? তিনি বলিলেন £ মাংস এবং মৎস্য (মাছি) | ৭০,099 লোক 
তাহাদের উদরের অতিরিক্ত মাস ভক্ষণ করিবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব. সইঈদ খুদরী -_ বোখারী, মোসলেম 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ বলিবেন ; হে আদম! তিনি 

জবাব দিবেন2 উপস্থিত। সবমঙগল আপনার হাতে । আল্লাহ্ বলিবেন £ 

যাহারা দৌবখে যাইবে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও | আদম বলিবেন £ 

যাহারা দোঁঘখে যাইবে তাহারা কত ভন ?-আল্লাহু বলিবেন; ১০০০ এর 

মধ্যে ১৯১১ জন । তখন যুবক বৃদ্ধ হইবে ; গভবতীর গর্ভপাত হইবে এবং 

তুমি লোকদিগকে অজ্ঞান দেখিবে, তাহারা অভ্গন হইবে না, কিন্তু আল্লাহ্র 

শাস্তি তীবতর হইবে । তাহারা বলিল £ আমাদের মধ্যে সেই একজন কে 

হইবে ? ভির্নিখিলিলেন £ সুসংবাদ দাও । তোমাদের মধ্যে একজন এবং 
ইয়াযুষ মাঝুধ হইতে ১০০০। যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ! আমি 

আশা কর, তোরা বেহেশুতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে । অতঃপর আমরা 
(আল্লাহু আকবর) তকবীর বলিলাম | তিনি বলিলেন £ আমি আশা করি, 
তোঁমরা বেহেশ্তবাসীর তিন-ভাগের এক-ভাগ হও । আঁমরা তকবীর বলিলাম । 
তিনি বলিলেন £ আমি আশা করি, তোমরা বেহেশুতবাসীদের অর্ধেক হও । 
আমর! 'আবার তকবীর বলিলাম । তিনি বলিলেন £ তোমরা মানবগণের মধ্যে 

এমনভাবে অবস্থান করিতেছু বে, সাদা একটি ষাড়ের ত্বকের উপর কৃষ্ণ একগাছি 

কেশ বা কৃষ্ণ একটি ঘাড়ের ত্বকের উপরে সাদা একগাছি কেশের ন্যায়। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আব. সঈদ খুদ্রী। __বোখারী, মোসলেম 

৫। রসূলুল্াহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমাদের প্রভূ তীহার পদ (প1) প্রদর্শন 

করিবেন । তখন প্রত্যেক বিশ্বাসী স্ত্রী ও পুরুষগণ তাহার সম্মুখে সিজৃদায় 
পতিত হইবে । যাহারা পুথিবীতে খ্যাতি ও লোক প্রদর্শনের জন্য সিজদাহ 
করিত, তাহারা বাদ যাইবে । তাহারা সিজদাহ দিতে গিয়া দেখিবে যে, 
তাহাদের পুষ্ঠদেশ একটি মাত্র হড়ে পরিণত হইয়াছে। 

, বর্ণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। --বোখারী, মোসলেম 
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৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বিচারের দিন মানবগণের ঘম পড়িতে 
থাকিবে, এমন কি তাহা মাটির উপরে ৭০ হাত উ চু হইবে । উহা তাহাদের 

কর্ণ পর্যস্ত পৌছিবে । 
বশনায় £ হযল্ত আবু হোবায়না | --বোখারী, মোসলেম 

৭। তিনি বলিয়াছেন £ বিচারের দিন একজন বৃহৎ মোটা লোকের 
আবিভান হইবে । আল্লীহর নিকট তাহাকে মক্ষিকার একটি ডানার ন্যায়ও 

বিবেচনা করা হইবে না| তিনি বলিলেন £ বল, কিয়ামতের দিন আমরা 

তাহাদ্নে জনা কোন পরিমাণ নিদিষ্ট করিব না। 
বণনায় £ হযরত আবু হোরাযরা | -_ বোখারী, মোসলেম 

৮। তিনি পাঠ করিলেন £ সেইদিন পৃথিবী তাহার উপর লোকে ভাল- 
নন্দ বাঁ করিয়াছে সব সংবাদ বলিরা দিবে | তিনি বলিলেন £ প্রত্যেক নর- 
নারী নি কাজ করিয়াছে তাহা এইভাবে সাক্ষ্য দিবে ; অমুক ব্যক্তি আমার 

পৃষ্ঠের উপরে অমুক দিন এই এই কাজ কারয়াছে। ইহাই সংবাদ বলা । 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । _ তিরমিজী 

৯। রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন 2 এমন কেহ নাই যে মৃত্যুর সময় 

অনুতাপ করিবে না । তাহারা জিজ্ঞাসা করিল £ অনুতাপ কি? তিনি বলিলেন £ 
যদি সে ধামিক হয়, ধর্ম কাজ অতি মাত্রায় না করার কারণে অনুতাপ করিবে। 
যদিগে অধামিক হর,সে আত্ম-সংবমী না হওয়ার জন্য অনুতাপ কনিবে | 

বণনায় £ হযরত আৰু হোরায়রা | - তিরমিজী 

১০। রুলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারের দিন মানুষকে নগ্ৰপদে, উলঙ্গ 
এবং মুখ ছেদনবিহীন অবস্থায় আমা হইবে । আমি জিজ্ঞাপ। করিলাম 2 
সমস্ট পুরুষ ও শ্রীলোকগণ কি একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে? তিনি 
বলিলেন: হে আয়েশ! ! একজন অপরজনের দিকে দৃষ্টিপাত অপেক্ষা ঘটনা 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । ৃঁ -_-বোখারী, মোসলেম 

১১। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল £ কাকিরগণকে কি প্রকারে তাহাদের 
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মুখমণ্ডলের উপরিভাগে পুনরুথান করা হইবে? তিনি বলিলেন ; যিনি 
তাহাদিগকে দূনিয়াতে দুই পায়ের সাহায্যে হাটান, তাঁহার কি বিচারের 
দিন তাহাদিগকে তাহাদের খের উপর হীটাইবার ক্ষমতা নাই ? 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --বৌখাবী, মোসমেল 

১২। রসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: লোকগণকে তিন দলে সমবেত করা 

হইবে । একদল আরোহী, তাহারা আহার করিবে এবং পোশাক পরিধান 

করিবে ; এক দলকে ফিরেশ্তাগণ তাহাদের মুখের উপর টানিয়া আনিবে এবং * 
দোযখের আগুনে তাহাদিগকে সমবেত করিবে, আর এক দল হাঁটিয়া এবং 
দৌড়াইয়া আসিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদের পৃষ্ঠে বিপদ নিক্ষেপ করিবেন, 
কিছুই অবশিষ্ট খাকিবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবুজর । _মেপ্কাত 

পোশাক পরিচ্ছদ 
পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বঙ্ছে আল্লাহ করআনে বলেন £ “তিনি তাপ হইতে 

রক্ষার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধের সমর লৌহ বম তোমাদিগকে 

দান কারয়াছেন 1 “হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জা নিবারণের এবং 

সৌন্দর্য বুদ্ধির জন্য আমি পোশাক-পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করিয়াছি, কিন্ত পবিত্রতার 
পরিচ্ছদই উত্তম |” “ছে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাবে তোষরা উত্তম 

পোশাক পরিধান কর এবং আহার কর ও পান কর, কিন্ত অপবার করিও 

না, কেননা আল্লাহ্ অযথা ব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না|? গুপ্ত অঙ্গ আবৃত 

করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন । ইস্লামে বিশিষ্ট কোন পোশাক 

বা পরিচ্ছদ নিদিষ্ট নাই। শীত ও তাপ হইতে দেহকে রক্ষা] করা এবং 

গুপ্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখাই পোশাক-পরিচ্ছদের মুল উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য 
রক্ষার উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই কর্তব্য। ্ত্রীলোকদের 

জন্য এমন পোশাক থাকিবে যাহাতে করতল ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অনান্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত থাকিবে! 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ হে আয়েশ ! তুমি যদি (পরকালে ) 
আমার সঙ্গে থাকিতে চাঁও, একজন আরোহীর খোরাক যেন দুনিয়াতে তোমার 
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জন্য যথেষ্ট হয়, ধনীদের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং বস্ত্র সেলাই না হওয়। পর্যস্ত 

কোন বস্ত্রকে পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিও না। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ । - তিরমিজী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তাহা চর্ম নিখিত ছিল। 

উহার মধ্যে খেজরের বাকল ছিল। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 

৩। রস্লুলাহ (দ:) খেজরের বাকল বিশিষ্ট তাকিয়ায় (বালিশে) হেলান 
দিয়া বসিতেন। ৃ 

বর্ণনায £ হযরত আয়েশা । - মোসলেম 

৪1 আবু বকরের কন্যা আসমায়া রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট গিয়াছিল, 

তাহার দেহে সক্ষাবস্ত্র ছিল | হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন £ হে আসমায়া ! 
যখন কোন বালিকা ( বালেগা ) বয়ঃপ্রাপ্তা হয়, (তিনি তাহার মুখমণ্ডল 
এবং করম্বয় দেখাইয়া ) ইহা এবং ইহা! ব্যতীত তাহার অন্য কিছু চোখে পড়া 
সঙ্গত নহে । 

বর্ণনায় £ হযবত আয়েশ! | - আবু দাউদ 

৫। রস্গুলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত তাহার 

পায়জামা লম্বা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবেন না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | -_ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : পায়ের গোড়ালীর নিয়ে পায়জামার 
যে অংশ ঝুলিতে থাকে, উহা দোযখের অগ্রিতে অবস্থিত। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়রা | _ বোখাবী 

"| রসূলুললাহ্ (দঃ) যখন জুব্বা পরিধান করিতেন, তিনি ডানদিক 
হইতে আরনু করিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | - তিরমিজী 
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৮। একখানা চাদর এবং একটি মোটা (কাপড়ের) পায়জাম। পরিধান 

করিয়া হযরত আয়েশা আমাদের নিকট আলিয়াছিলেন ! তিনি বপিলেন £ 

এই দুই পরিচ্ছদের মব্যেই রসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রাণ বিয়োগ হইয়াচিল। 
বণনা £ হযরত আবু বারাহা | _ বোখারী, মোসলেম 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) কাহাকেও বাম হাত দ্বারা ভক্ষণ করিতে বা! একটি 
পাদূকা ব্যবহার করিতে, বা কষ্টকর পখে ভ্রমণ করিতে অখবা লজ্জা প্রকাশ 

হয় এইবপ পরিন্থদ পরিধান করিতে নিষেব করিয়াছেন । 
বর্ণনা ₹ হযবত জাবেৰ। _-মোর্ঁলেম 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট আসিলে তিনি এক ব্যক্তিকে 
আলুলায়িত কেশে দেখিরা বলিলেন £ কোন্ দ্রব্য দ্বারা মাখার কেশ বিন্যাস 
করিতে হয়, তাহা এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না ? এক ব্যক্তির অপরিষ্কার 

বন্্ দেখিয়া বলিলেন : কোন্ দ্রব্য দ্বারা বস্ত্র পরিহকার করিতে হয়, তাহা 
এই ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছে না ? 

বর্ণনায় £ হযবত জাবের । _ নেসায়ী 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে ছনিয়ার রেশমী বস্ত্র পরিধান করে, 
সে আখিরাতে উহ পরিধান করিতে পারিবে না । 

বণনায় £ হযরত উমর | _ বোখারী, মোগলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি অহংকার সহকারে স্বীয় 

পায়জামা লম্বা করিয়া রাখে, তাহাকে মাটিতে প্রোথিত করা হইবে এবং 

বিচারের দিন পরন্ত সে তথায় অস্থির খাকিবে। 
বনায় £ হযরত আবদ্ল্লাহ্ ইবনে উমর | __বোখারী 

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বখন পাগড়ি পবিধান করিতেন, তিনি উহা দুই 
কীধের মধ্যবতী স্থানে ঝলাইয়া দিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর । _ তিরমিজী 
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১৪। রসূলুললাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ থে ব্যক্তি খাতির জন্য দনিয়াতে 
বস্ত্র পরিধান করিবে, কিয়ামতে আল্লীহ তাহাকে অপমানের বস্ত্র পরিধান 

করাইবেন। 
বণমায় £ হযরত আবদছ্ীভ্ ইবনে উমব | --তিগমিজ্গা, জাবু দাউদ, ইননে মাযাহ 

১৫। তিনি বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি যে কমের অনুসরণ করে, সে 
তাহাদের দলভুক্ত। ৃ ূ ৃ 

বণনায় £ হযবত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর | - আহমদ, ভাব দাউদ 

১৬ আমি পায়জামা ঝলিয়া খাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট 

দিয়া যাইতেছিলাম | তিনি বলিলেন £ হে আবদুল্লাহ্! তোমার পায়জামা 
উঠাইয়া লও | আমি উহা উঠাইয়া লইলে তিনি বলিলেন : আবও উঠাইয়া 

লও | .আমি আরও উঠাইলাম। তিনি বলিলেন £ আরও উঠ্ঠাইয়া লও । আমি 

আরও" খাট ক্রিয়া লইলায । একজন জিজ্ঞাসা করিল : কোন্ স্থান প্যস্ত? 

তিনি বলিলেন £ নিম্ন পদের অধেক পস্ত। 
বর্ণ নায় ঃ হযবত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর | -যোসলেম 

১৭। রসূলুল্লাহ (দ:) রৌপ্য ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করিতে, 

কারুকার্য খাটিত রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে বা তদুপরি বঙ্গিতে নিষেধ 

করিয়াছেন । 

বণনায় £ হযরত হোজায়কা। | _ বোখারী, মোসলেম 

১৮: রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যেব্যন্তি পায়জামা, লঘ্বা৷ জুববা এবং 

পাগড়ি অহংকার সহকারে দীর্ঘ করিয়া ঝুলাইয়। রাখে, বিচারের দিন আল্লাহ্ 

তাহার প্রতি দষ্টিপাত করিবেন না। 
বর্ণনায় £ হযরত সালেম। - আবূ দাউদ, লেক্গারী, ইবনে মাযাহ্ 

১৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সাদা বস্ত্র পরিধান কর। উহা সবাপেক্ষা 

পরিৎকার ও পবিত্র এবং তোমাদের মুত ব্যক্তিগণকে, তাহা ছারা কাফন 

কর। রর 

বণনায় £ হযরত সামোরাহ্ | --আরু দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাযাহ্ 



৪৬৪ হাদীসে "রসুল 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : স্বর্ণ এবং রেশম তামার উম্মতের 
নারীগণের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম । 

বণনায় ই হযরত আব্ মূসা আশয়ারী। --তিরমিজী, নেসায়ী 

২১। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখনই নৃতন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তিনি উহার 
নাম ধরিয়া বলিতেন ; পাগড়ি, জুব্বা অথবা চাদর । অতঃপর তিনি এই 

দোয়া -পাঠ করিতেন £ হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি 
আমাকে ইহা পরিধান করাইয়াছ। ইহার মঙ্জলের জন্য এবং ইহার স্থষ্ট. 
মঙ্গলের জন্য আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং ইহার অনিষ্ট এবং 
ইহার হ্ষ্ট অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশয় প্রার্থনা করি। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। তিরমিজী, আবু দাউদ 

২২। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ক্ষমতা থাকা সত্তেও যে সুন্দর বস্ত্র 

পরিধান ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাহাকে সম্মানের বস্ত্র পরিধান করাইবেন। 

যে আল্লাহ্র জন্য বিবাহ করে, আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্বের মুকুট পরিধান 
করাইবেন। 

বর্ণনায় ই হযরত সোয়ায়েদ বিন্ ওহাব । -_আৰ্, দাউদ, তিরমিজী 

২৩। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আমি ছিত্রবস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলে 

তিনি আমাকে বলিলেন : তোমার অর্থ নাই ? আমি বলিলাম হ হা । তিনি 

বলিলেন : কি সম্পত্তি? আমি বলিলাম £ আলাহ্ আমাকে সমস্ত সম্পত্তি 
দিয়াছেন-উট, গরু, ঘোড়! এবং দাস-দাসী। তিনি বলিলেন £ যখন আল্লাহ 
তোমাকে ধন-সম্প্তি দিয়াছেন, আল্লাহর সেই দান এবং সম্মানের চিহ্ন তোমার 

দেহের উপর প্রকাশ করা উচিত। 

বণনায় £ হযরত আবুল আহওয়সি। --মেশকাতি 

২৪। রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কবরে এবং মসজিদে 
আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের সবাপেক্ষা উত্তম বস্ত্র শেতবর্ণের | 

_ বণনায় £ হযরত আবু দারদায়া | -- ইবনে মাযাহ 
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২৫। রস্ূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ আহার কর, পান কর, দান কর এবং 

পরিধান কর, যে পর্ষস্ত অমিতব্যয়িতা এবং অহংকার উহাতে মিশিত না 
হয়। 

বর্ণনায় £ হযরত আমর । _নেসায়ী, ইৰনে মাযাহ্ 

২৬। যাহা ইচ্ছ৷। ভক্ষণ কর এবং যাহা ইচ্ছা! পরিধান কর, কিন্ত 

অমিতব্যয়িতা এবং অহংকার যেন তোমাকে পখন্র&ু না করে। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস । _ বোখারী 

ফরয ব্যতীত ভন্যান্ত নামা 

অযুর পরে দুই রকাতি নামায, মস্জিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাঁকাতি, এস্তেখরার 
দুই রাকাত, দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য দুই রাকাতি, প্রয়োজন পূরণের জন্য 
দুই রাকাত, বৃষ্টির জন্য দুই রাকাত নামায এবং নামাষীর ইচ্ছানুরূপ অন্যান্য 
নামায । বিচারের 'দিন ষদি ফরয নামাযের অভাব দেখা দেয় তবে এই সকল 
নামায হইতে প্রণ করা হইবে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযের সময় বেলালকে বলিয়াছিলেন ঃ 
হে বেলাল! তুমি ইসলামের কি শোভনীয় কার্য করিয়াছ তাহা আমাকে 

জানাও, কেন-না বেহেশতে তোমার জতার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল 

বলিল : আমি শোভনীয় এমন কোন কাধ করি নাই | তবে রাত্র ও দিমের মধ্যে 

ফরয নামাযের জন্য এমন কোন অযু করি নাই যাহার জন্য আমি নাষাষ 
পড়ি নাই। 

বণনায় £ হযরত আব, হোরায়রা | -ৰোখারী, মোপলেষ 

২। যখনই কোন ব্যাপার রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে দুঃখিত করিত; তিনি 
নামায পড়িতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত হোায়ফা । - আবু দাউদ 

.৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে* ব্যক্তি একটি গোনাহ বা 
পাপ করিয়া ফেলে, অতঃপর সে যদি অযু করিয়া নামায পড়ে এবং আল্লাহ্র 

৩)৫)- 



৪৬৬ হাদীসে রসল 
৫০ 

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি 

পাঠ করিলেন : যাহারা অশ্শীল কার্ধ করিয়া ফেলে, অথবা আত্মার উপর 

অত্যাচার করে, অতঃপর তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করিয়া পাপের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, - ---- ইত্যাদি | 

বর্ণনায় £ হযবত আবূ বকর। - তিরমিজী 

8৪1 রস্লল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যাহার আদম সন্তানের নিকট অথবা 
আল্লাহ্র নিকট দরকারী কাজ থাকে, সে যেন উত্তমরূপে অযু করিয়। দুই রাকাত ' 
নামায পড়ে এবং আল্লাহর প্রশংসাবাদ করে এবং রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি 
দরূদ প্রেরণ করে । অতঃপর বলেঃ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মহাসহিষ্জু 
মহা-সম্মানিত আল্লাহ্ পবিত্র, বিরাট সিংহাসনের প্রভু, সকল প্রশংসাই 
আল্লাহর জন্য যিনি বিশৃব-ব্ন্ষাণ্ডের প্রতিপালক | তোমার দয়ার কুষ্জি, তোমার 
ক্ষমার নিশ্চয়তা, প্রত্যেক সৎকার্ষের ফল, প্রত্যেক পাপ হইতে নিরাপভা | 
আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। আমার কোন পাপ ক্ষম৷ না করিয়। 
অবশিষ্ট রাখিও ন!, আমার কোন দুঃখ-কষ্ট দূর না করিরা অবশিষ্ট রাখিও না, 

তোমার সন্তোষজনক কোন কাজ আমার জন্য না করিয়া র'খিও না, হে 

মহান অনুগ্রহকারী ! 
বর্ণনায় ; হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন আবি আউফ। - তিরমিজী 

ফিৎরার দান 

রমযান মাসের পর ঈদের দিনে ধনীগণ দরিদ্রদিগকে যে দান করিতে বাধ্য, 
তাহাকে ফিতরা বলে। শরীয়ত নির্ধারিত মালের অধিকারী প্রত্যেক বয়প্রাপ্ত 
মুসলমানের উপর এই দান ওয়াজেব বা অবশ্য দেয়। 

১। রসূলুলাহ (দঃ) রমযানের শেষে বলিয়াছেন : তোমাদের রোযার 

সদৃক! বাহির কর । তিনি প্রত্যেক স্বাধীন বা অবীন, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, ছোট 
বা বড় প্রত্যেকের উপর খেজুর ব৷ গমের এক সায়া (প্রায় চারি সের) এবং 
ময়দার অর্ধ সা'য়া বাধ্যতামূলক করিয়াছেন । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। --আবু দাউদ, নেসাযী 



ফিত্রার দান ৪৬৭ 

২। রোযার মধ্যে অনাবশ্যক কথাবার্তা, অযথা বাক্যালাপ এবং 

দরিদ্রের খাদ্যের জন্য রস্ূলুলাহ (দঃ) ফিতরা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন । 
6৮০ 0৭ ও 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | আবু দাউদ 

৩। রসূলুললাহ্ (দঃ) ফিত্রার দান খেজুরের বা গমের এক সায়া প্রত্যেক 

মুসলমান দাস-দাসী, স্বাধীন স্ত্রী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলের প্রতি বাধ্যতা- 

মূলক করিয়াছেন। (ঈদের মাঠে) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই ইহা আদায় কদিতে 

নির্দেশ দিয়াছেন । 
বর্ণনায় হ হযবত ইবৃনে উমর । -_-বোখারী, মোসলেম 

8৪ | আমরা ফিৎরা আদায় করিতাম ; খাদ্যাংশের অথবা খেজুর, মনাৰা 

গম, পনির ইত্যাদির এক সারা। 
বর্ণনাষ £ হযবভ আবু সঈদ খুদ্বী। _ বোখাবী, মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কার রাস্তায় ঘোষণা করার জন্য একজন লোক 

পাঠ্ঠাইলেন £ ফিতরার সদৃক। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, স্বাধীন বা অধীন, 
ছোট বা বড় সকলের উপর বাধ্যতামূলক করিয়াছেন । ময়দার উপর দুই 
“মুদ' এবং খাদ্য শস্যের উপর এক সায়া। 

বর্ণনা £ হযবত আমন বিন্ শোযায়েব। _-তিরমিজী 

৬। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আটা বা ময়দা প্রত্যেক দুই জনের, 
যুবক বা বৃদ্ধ, স্বাধীন বা অধীন, নরবা নারীর জন্য এক সা'য়া। তোমাদের 
মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সম্বন্ধে, আল্লাহ্ তাহাকে পবিত্র করিবেন। তোমাদের 
মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহা আল্লাহ তাহাকে দিয়াছেন তাহা হইতেও 
তিনি তাহাকে অধিক দিবেন। 

ব্ণনায় ১ হযরত আবদূলাহ | আব, দাউদ 

বংশ, জাতি বা দেশের গৌরব 

শ, জাতি বা-দেশের গৌরব করা অহঙ্কারের অন্তর্গ ত। রসূলুলাহ্ (দঃ) 
আভিজাত্যের গৌরব, বর্ধের বৈষম্য, ভৌগোলিক ব্যবধান, সান্পুদায়িক 



৪৬৮ হাদীসে- রসূল 

অহঙ্কার বা দেশের গৌরব সকলই দূরীভূত করিয়া একই ইসলামের বন্ধনে 
সকলকে আবদ্ধ করিয়া বিশ্ব-্রাতৃত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশ্ব-মানৰকে আদমের 
সম্তানরূপে অভিহিত করিয়াও তিনি বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব গঠন করিয়াছেন । 

যিনি বাযে জাতি সর্বাপেক্ষা ধর্মতীরু,সে বা সেই জাতি সর্বাপেক্ষা সম্মানের 

পাত্র। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বগোত্র, জাতি বা স্বদেশকে অন্যায়, অবিচার ও 
অত্যাচারে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ খীষ্টানগণ যেমন মরিয়মের পুত্রকে 
অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছে, তদ্রপ আমাকে প্রশংসা করিও না। কেন-না 

আঙি তীাহারই দাস। সুতরাং ৰল, আল্লাহ্র দাস এৰং তীহারই প্রেরিত পুরুষ । 
বণনায় £ হযবত উদর । - বোখারী, মোপলেন 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এন অনেক সম্পদায় বাহির হইবে 
যাহার! তাহাদের মৃত পুব-পুরুঘদের গৌরব করিৰে | তাহারা দোযখের জালানী 
কাষ্ঠ হইবে । অথব। নাসিক! দ্বারা ঘ্াণ লইয়া যে মল দূরে নিক্ষেপ করা হয়, 
তাহা অপেক্ষাও তাহারা আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত হইবে । আল্লাহ্ তোমাদের 

নিকট হইতে অন্ধকার যুগের কৃসংস্কার এবং আভিজাত্যের গৌরব দূরীভূত 
করিয়াছেন । এখন কেহ ধর্মভীরু বিশ্বাসী ৰা দুর্ভাগা পাপী। সমগ্র মান্ষ 
আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হইতে স্ঘজিত। 

বণনায় ঃ হষরত আব্ হোরাম্মর] | _- তিরমিজী, আব দাউদ 

৩। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্বীয় সম্পৃদায়ের অন্যায়ের সাহাধ্যার্থে 
যে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। স্বীয় সম্পৃদায়ের অন্যায়ের 

সাহায্যার্থে যে যৃদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে । স্বীয় সম্পূদায়ের অন্যায়ের 
সাহাষ্যার্থে ষেনিহত তে ারীনের ভুত হে! 

ৰর্ণনায় : হযরত জোবায়ের | - আবু দাউদ 

8৪ | রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে' জিজ্ঞাস! কর! হইল £ স্বীয় সম্পূদায়কে ভালবাসা 

কি কোন লোকের 'আসাবিয়্যা' বা স্বজনপ্রীতি হইবে ? তিনি বলিলেন 2 না। 
স্বীয় সম্প্রদায়কে অত্যাচারে সাহায্য করাই আসাবিয়্যা বা স্বজনপ্রীতি । ' 

বণণনায় : হযরত 'ওবাদাহ্। রর - ইবনে মাযাহ 



বংশ, জাতি বা দেশের গৌবৰ ৪৬৯ 

৫1 বনু আমেরের প্রতিনিধি দলের সহিত রসূলুল্লাহ (দঃ)-এব "নিকট 
গিয়া বলিলাম £ আপনি আমাদের প্রভু | তিনি বলিলেন £ প্রভু আল্লাহ্ । আমর! 
বলিলাম : আপনি সন্মানে এবং দানে আমাদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ | তিনি বলিলেন 2 
তোমাদের যাহা বলার তাহা বল বা তাহার কিছ, বল, কিন্তু শয়তান তোমাদিগকে 
যেন উৎসাহিত না করে। | 

বর্ণনায় : হযবত মোতাব্বেফ বিন্ আবদুল্লাহ্ । _আবু দাউদ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : উপার্জনে ধন-সম্পন্তি এবং খোদা-. 

ভীতিতে সম্মান হয়। 
বণনায : হযরত হাসান । --ভিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৭। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ হে স্থয্টির সেরা! তখন 
তিনি বলিলেন £ তিনি ইবাহীম | 

বণনায £ হযবত আনাস । _সোসলেন 

বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের পরস্পর কর্তব্য 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমাদের কনিষ্ঠদের প্রতি যে দয়াশীল 
নহে, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শৃদ্ধাশীল নহে, যাহা সৎ তাহা করিতে 

যে আদেশ দেয় না এবং যাহা অসৎ তাহা নিষেধ করে না, সে আমাদের 

দলভুক্ত নহে । | 
বর্ণনা £ হযরত ইবনে আব্বাস। - তিরমিজী 

২। রস্শুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে যুবক বয়সের জন্য কোন বৃদ্ধকে 

সন্মান প্রদশন করে, আল্লাহ্ তাহার বৃদ্ধকালে এমন একজনকে স্ষ্টি করিবেন 
যে তাহাকে সম্মান প্রদশন করিবে । 

বর্ণ নায় ঃহষরত আনাস। --ভিরম্জী 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর চাইতে সাহাবাদের নিকট অধিকতর ভালৰাসার 

পাত্র জার কেহই ছিলেন না । যখন তীহারা তাঁহাকে [ রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে ] 



8৭০ হার্দীসে রসূল 

দেখিতেন, তাহারা দাড়াইতেন না, কেন-না তাহারা জানিতেন যে, রসূবূলাহ 
(দঃ) ইহা পছন্দ করিতেন না। 

বর্ণনায় ১ হযবত আনাস। _তিরমি 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : লোকে দাঁড়াইয়া ( তাহাকে ) সন্ান 

করুক, যে ইহা কামনা কবে, সে বেন তাহার স্থান দোষখে সন্ধান করিয়া 
লয়। 

বর্ণ নায় ঃ হযবত মা'বিয়া। _ তিবমিজী, আৰু দাউদ 

৫। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের নিকট যদি কোন সম্পৃদারের 

কোন সন্মানিত লোক আসে, তাহাকে সন্ন করিবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের। _ মোসলেম 

৬। রসুলুল্লাহ (দঃ) লাঠি ভর দিয়া (ঘরের) বাহিরে আমিলে আমরা 
তাহার জন্য দীড়াইলাম | তিনি বলিলেন £ দেশবাসীগণ যেমন একে অপরকে 

সম্মানের জন্য দাড়ায়, তোষর। তন্্রপ দীড়াইও না! | 
বণনায় £ হযরত আবূ ওমামাহ্। __অ!বু দাউদ 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বৃদ্ধ মুসলমান, করআনের এমন হাফেষ 

যে তাহাতে (কুরআনের সহিত) বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং তাহা হইতে 
পৃথক থাকে না এবং ন্যায়পরায়ণ সুলতান-_এই সকলকে সন্মান প্রদর্শন 

করা আল্লাহকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার সন্মান । 
বর্ণনায়ঃ হযরত আব্ মুসা | _ আবু দাউদ 

৮| হযরত উন্মে কায়েস তাহার অল্প বয়স্ক শিশুসহ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকট আঁসিলে, তিনি ( রসলুল্লাহ্ ) শিশুটিকে ক্রোড়ে লইলেন। শিশুটি 
তাহার পরিধানের কাপড়ে মূত্র ত্যাগ করিল । তিনি পানি আনিতে বলিলেন 
এবং তদ্দারা তিনি তাহা ( কাপড় ) ধৌত করিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত উম্মে কায়েস। - বোখারী, মোসলেষ 



বিচার 

নিরপেক্ষ এবং স্তষ্ঠু বিচারের জন্য ইসলাম বিশেষভাবে তাগিদ দিতেছে। 
আল্লাহ বলেন : “হে বিশ্বাসীগণ! বিচার প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর জন্য সাক্ষী 
হও, যদিও উহা পিতা-মাতার এবং আত্বীর-স্বজনের বিরুদ্ধে যায় ।'' “হে 

মুমিনগণ! আল্লাহর জন্য সততা অবলম্বন কর এবং ন্যায় বিচারের উপর 

দাড়াও । কোনও জাতির প্রতি ঘৃণা যেন অবিচার করিতে তোমাদিগকে 

উৎসাহ প্রদান লা করে। আল্লাহ্ ন্যার বিচারকগণকে ভালবাসেন |" 
“আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে দয়া তোমাদিগকে যেন বাধা না দেয় | 
“আইন বা বিচারের বেলায় সকলেই সমান । এখানে উচচ-নীচের কোন 
তারতম্য নাই । যেখানে শান্তি প্রদান আবশ্যক, সেখানে শান্তি দিতে যেন 

দয়ার উদ্রেক না হর | 

১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত থাকা 
অবস্থা দুইজন বিবাদকারীর মধ্যে রাম প্রদান না করে। 

বণনায় ঃ হযবত আবূ বাক্রাহ। --বোখারী, মোঞলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বিচারক পবিশ্বম করিয়া বিচার করে 
এবং ন্যায় বিচার করে তাহার জন্য দুইটি পুণ্য এবং যখন সে পবিশবম 

করিয়া বিচার করে, কিন্তু ভুল করে, তাহার জন্য একটি পুণ্য । 
বর্ণ নায £ হযব5 আবদৃল্লাহ বিন্ আমব। __বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারক তিন শ্রেণীব__এক শ্রেণী 
বেহেশ্তে যাইবে এবং দুই শ্রেণী দোষখে যাইবে । যেবেহেশতে যাইবে সে 
সত্য বুঝিতে পারে এবং তদনুসারে রায় প্রদান করে। যদি কোন বিচারক 
বৃঝিয়াও রায়ে অবিচার করে,সে দোষখে যাইবে । আর থে জ্ঞান ব্যতিরেকে 

লোকের বিচার করে, সেও দোযখে যাইবে । 
বর্ণনাষ £ হযরত বোরাযদাহ্। - আবু দাউদ, ইবৃনে মাযাহ্ 

8 | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে পর্যন্ত বিচারক অবিচার না করে, 
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আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে থাকেন। যখন পে অবিচার করে, তিনি তাহার নিকট 

হইতে চলিয়া যান এবং শয়তান তাহার সঙ্গী হয়। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন আবি আউফ | _-তিবষিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৫ | রসূলুলাহ্ (দঃ) আমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়। ইয়ামেনে পাঠাইলেন । 
আমি বলিলাম ঃ আপনি আমাকে পাঠাইতেছেন, কিস্ত আমার বয়স কম এবং 
বিচার করিবার জ্ঞানও সামান্য | তিনি বলিলেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে 

পথ দেখাইবেন এবং তোমার রসনাকে দৃঢ় করিবেন । বখন দুইজন লোক 
বিচারের জন্য তোমার নিকট আসে,বে পর্যন্ত তুমি অন্য ব্যক্তির (উভয়ের) 
জবানবন্দী না! শুন, সে পধন্ত প্রথম ব্যক্তিকে ডিক্রী দিও না। বিচারের 
বিষয় তোমার নিকট পরিষ্কার হউক, ইহা অতি প্রয়োজনীয় | দ্তিনি বলেন £ 
ইহার পর বিচারে আমার কোন সন্দেহ হইত না। 

বণনায £ হযবত আলী । _তিবমিজী, আবু দাউদ 

৬] রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন 5 যে বিচারকেন পদপ্রাথী হয় এবং 
(উহার জন্য ) অনুরোধ করে, তাহাকে তাহার নিজের উপর ন্যস্ত করা হয় ; 
এবং প্রাী না হওয়া সন্তেও যাহাকে বিচারক নিষুক্ত করা হয, আল্লাহ্ 
তাহাকে শক্তিদানের জন্য একজন ফিরেশ্তা প্রেরণ করেন। 

বর্ণনায় £ হযবত আনাস । -তিনমিজী, আবু দাউদ 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন 2 যে মুসলমানের বিচারক হওয়ার প্রার্থী 
হইর] তাহ। পায়, বদি তাহার বিচার অনিঢানের উপর প্রাবান্য লাভ করে, 

তাহার জন্য বেহেশৃত এবং যাহার অবিঢার বিচারের উপর প্রাধান্য লাভ করে, 
তাহার জন্য দোবখ । 

বণনায় £ হযরত আব্ হোরাঁযরা | _ আবু দাউদ 

৮| তিনি বলিয়াছেন £ যে জনসাধারণের বিচারক নিযুক্ত হয়, তাহাকে 
বিনা ছরিতে জবেহ করা হয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | -__ আৰু দাউদ 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ জনসাধারণের ৰিচারের জন্য এমন কোন 
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বিচারক নহি ষে বিচারের দিন ফেরেশৃতা কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া! আসিবে না এবং 

যাহার মাথা আকাশের দিকে থাকিবে না। যদি আল্লাহ বলেন : তাহাকে 

নিয্নদিকে নিক্ষেপ কর, তবে তাহাকে 8০ বৎসরের দরত্বে দোযখে নিক্ষেপ 
করা হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ মস্উপ। -_ইব্নে মাধাহ্ 

বিচার, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রমাণ 
ইসলামে বিচারের বেলায় প্রমাণের ভার বাদী বা অভিযোগকারীর উপর। 

আসামী বা বিবাদী যখন শপথ দ্বারা অভিযোগ অস্বীকার করে, তখন 

উহা প্রমাণের ভার বাদীর উপরে বর্তীয়। প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস 
পাইবে অথবা বাদীর মোকদ্দম। বাতিল বা ডিস্মিস্ হইবে। নিয়লিখিত 
'লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নহে £ অন্ধ, দাস-দাসী, সতীত্বের মিথ্যা 

অপ্বাদকারী, বভিচারী, অত্যাচারী, চোর, ডাকাত, মদ্যপারী, নিকট-আক্বীয়, 

বেশ্যা, সুদখোর, বর্মদোহী | 

১। রসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি একজন মানুষ এবং তোমরা 

'মামার সামনে বিবাদ কর: এবং তোমাদের কেহ কেহ অন্যান্য হইতে সওয়াল 

জ'ওয়াবে অবিক পটু; তাহার নিকট হইতে যেরূপ শুনি সেই অন্যারী বেন 

"আমি রায় দেই, সে তাহা আশা করে । সুতরাং যেব্যক্তি আমাব নিকট হইতে 

তাহার ভ্রাতার স্বত্বের অংশ ডিক্রী পার, সে যেন তাহা গ্রহণ না করে। 

অন্যখায়, দোযখের আগুনের এক অংশ যেন আমি তাহার জন্য কাটিয়া দেই | 

বখনায় 2 হষযবত উন্মে সালামাহ্ | - বোখারী 

২। রস্লুল্লাহই (দঃ) বলিয়াছেন £ লোকজনকে যদি তাহাদের দাবী 
অনুযায়ী দেওয়া হইত, তবে তাহারা মানুষের রক্ত ও সম্পন্তি দাবী করিত। 
কিন্ত শপখ বিবাদীর উপর | ৰ 

বণনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস । _ মোসলেম 

৩। রস্গুলুললাহ্ (দ:) একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর ছ্বার। বিচার 
করিয়াছিলেন । 

ঘণনায় ঃ হযরভ ইবনে আব্বাস । - মোসলেস 



৪৭৪ হাদীসে রসূল 

8৪ | রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট এক ব্যক্তি হলফ বা শপথ লইলে তিনি 
তাহাকে বলিলেন আল্লাহর নামে হলফ গ্রহণ কর। জ'ল্লাহ ব্ভাত কোন 

উপাসা নাই। তোমার দখলে বাদীর কোন মাল নাই । 
বণনাষ ঃ হযবত ইবনে আব্বাস । -মোসলেষ, আবু দাউদ 

৫। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্বেচ্ছায় মিথা। শপথ গ্রহণ করিয়া যে 
কোন মুসলমানের মাল আত্বসাৎ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহু তাহার 
প্রতি রাগান্বিত থাকিবেন, তখন আল্লাহর সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে ইহার 
সমর্থনে আল্লাহ অবতীর্ঁশ করিলেন ঃ “যাহারা আল্লাহ্র চুক্তি এবং তাহাদের 
শপথেব বিনিময় অল্প মূল্য গ্রহণ করে --|' শেষ আয়াত পর্যস্ত। 

বণণনায় : হযবত ইবনে মসউদ | - বোখারী, মোসলেফ্ণ 

৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক আমার যুগের 

অধিবাসীগণ, তত্পর তাহাদের পরবতী লোকগণ, তৎপর তাহাদের পরবতী 

লোকগণ | অতঃপর এমন লোক আসিবে, তাহারা শপথ গ্রহণের পূেই সাক্ষ্য 
দিবে এবং সাক্ষ্য দিবার পৃবেই শপথ গ্রহণ করিকে। 

বণনায £ হযরত ইবনে মস্উদ |. - বোখারী, মোসলেম 

৭| য়ে শপথ দ্বারা কোণ মুসলমানের স্বত্ব আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ 

তাহার জন্য বেহেশ্তকে হারাম এবং দোষখের আগুন স্রনিশ্চিত করিয়া 
রাখিয়াচেন | এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : সামান্য দ্রব্য হইলেও £ তিনি 

বলিলেন £ আরাক (নামক) বৃক্ষের একখও্ লাঠি হইলেও | 
বণনায 2 হযরত আৰু 'ওমামাহ্। -যোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) ওয়ারিসী সম্পত্তি সম্পকে প্রমাণাদি কতীত বিবাদ- 
রত দুই বাক্তিকে বলিয়াছেন £ যাহাকে আমি তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি হইতে 
কিছু সম্পন্তি ডিক্রী দেই, তাহার জন্য দোযখের আগুন হইতে এক-খও্ড 
কাটিয়া লই। অতঃপর লোক দুইটির প্রত্যেকেই বলিল ; আমার এই স্বস্ 
আমার বন্ধুর জম্য। তিনি বলিলেন £ না, তোমরা চলিয়া যাও এবং ইহা! 
তোমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লও, যেন তোমর৷ দুইজন ভাই ভাই। অতঃপর 



বিচার, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রাণ ৪৭৫ 

এক ভাগ করিয়া প্রত্যেকে লইয়া যাও। অন্য বর্ণনায় £হ তিনি বলিলেন 2 

আমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হয় নাই, সে সম্বন্ধে' আমার বৃদ্ধি অনুসারে 
তোমাদের বিচার করিলাম | 

বর্ণনায় ঃ হযরত উন্মে সালামাহ। _-আঁবু দাউদ 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র নিকট সবাপেক্ষা ঘৃণিত এ 
ব্যক্তি যে বিরোধে সর্বাপেক্ষা অধিক অটল থাকে । 

বণনায 2 হযরত আয়েশা | --বোখারী 

১০। তিনি বলিয়াছেন £ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী, নির্ধারিত দোষে 
দোষী হইয়া বেত্রাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, ভ্রাতার সহিত শক্রতায় রত লোক, যে দাস 

আগন্তককে তাহার মুক্তিদাতা বলিয়া আরোপ করে, আত্বীয় এবং পরিবারস্থ 

লোকের অসতীত্বে সন্তষ্ট ব্যক্তিব সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নহে । 
বর্ণনায £ হযবত আযেশা | _ তিরমিজী 

১১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে জিনিসে যাহার কোন স্বত্ব মাই 
তাহ )যদি সেদাবী করে,সে আমাদের দলভুক্ত নহে । সে যেন তাহার স্থান 
দোষখে খোজ করে। 

ৰণনায় £ হযরত আব্জর | __মোঁসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি কি তোমাদিগকে সবাপেক্ষা! 
উত্তম সাক্ষীর সংবাদ দিব না ?সে প্রব্যক্তি, যে সন পাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য 

দিতে আপে। 

বর্ণনায় ১ হযরত যায়েদ । _- মোসলেম 

১৩। রসূলুললাহ্ (দঃ) একদল লোককে শপথ গ্রহণ করিতে বলিলে, 

সকলে তাড়াতাড়ি করিতে চাহিলে, তাহাদের মধ্যে কে শপথ গ্রহণ কবিবে, 

তাহা জানিবার জন্য তাহাদের মধ্যে লটারি খেলিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র। | ু - বোখারট 

১৪। দুই ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত একটি পণ্ড সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল ॥ 



৪8৭৬ হাদীসে রস্ল 

রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিলেন £ শপথ লইয়া উহাদের মধ্যে ইহাকে ভাগ করিয়। 
দাও । | 

বণণনায় : হযবত আবূ হোরায়রা । _আবু দাউদ 

১৫ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ শহরবাসীর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য : 
গৃহণযোগ্য নহে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবৰ্ হোবাযবা | __আৰ্ দাউদ, ইবনে মাযাহ 

১৬। রসুলুলাহ (দঃ) বরিরাছেন ঃ বাদীর উপর প্রমাণের ভার এবং 
“বিবাদীর উপর শপথ গ্রহণ | 

বর্ণনায় £ হযরত আমব বিন্ শোযাযেব। _তিরমিজী 

১৭| রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সময় দুই ব্যক্তি একই স্বত্ব দাবী করিয়াছিল 
এবং প্রত্যেকেই দুইজন করিয়। সাক্ষী প্রেরণ করিল। তিনি তাহাদের মব্যে 
ইহাকে সমান ভাগ করিরা দিলেন। 

বণনয £ হযরত আবু মুসা আশ্য়াবী। আৰু দাউদ 

১৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বড় পাপের সবাপেক্ষা বড় আল্লাহর 

সহিত শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা 

এবং মাছির ডানা সদৃশ স্বত্ব হইলেও উহা স্বেচ্ছায় আল্লাহর নামে শপথ 
“গ্ুহণ কৰিরা লওয়া। (উহা) কিয়ামত পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ দাগ অক্কিত 
করিয়া রাখিবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদ্ল্লাহ বিন্ ওনায়েস। র _-তিরমিজী 

১৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামাযের পর উঠিয়া বলিলেন £ আল্লাহর 
সহিত শির্ক করা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একই কথা । তিন বার তিনি 

এই কথা উচ্চারণ করিলেন । অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন £ মূতি পৃজ। ত্যাগ 
কর, মিথ্যা লাক্ষ্য ত্যাগ কর | আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ-চিত্ত হও এবং 

খ্মাল্লাহ্র সহিত অংশী স্থির করিও না। 
বণনায় £ হযরত খোরায়েম বিন্ ফাতেক । স-আবু দাউদ, তিরমিভী 



বিচার, প্রমাণ ও অযোগ্য প্রমাণ 8৭% 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসঘাতক পুরুষ ও নারী, ব্যতিচারী 

পুরুষ ও নারী, ভ্রাতার সহিত শক্রতারত লোকের সাক্ষী হালাল (গ্রহণযোগ্য) 
নহে। তিনি এ লোকেরও সাক্ষী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যে তাহার স্ত্রীর: 

অসতীত্বে সন্ত থাকে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আমব বিন্ শোয়ায়েব ! -আৰু দাউদ, 

..২১। রসূলুল্লাহ (দঃ) দুইজন বিবাদকারীকে বিচারকের সামনে বসিয়া। 
থাকিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় ১ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ -শোয়ায়েব | - আবূ দাউদ 

বিচার ও রায় 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কিয়ামতের দিনে যাহার হিসাব লওয়া 

হইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে । আমি বলিলাম : আল্লাহ্ কি বলেন নাই যে, 

“শীঘুই সহজ হিসাব হইবে ?" তিনি বলিলেন £ তাহ] সাধারণ কথ, কিন্তু 

যাহার কঠিন বিচার হইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে । 

বর্ণনায়: হযরত আয়েশ! - ৰোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের সকলের সহিত আল্লাহ্, 

কথা বলিবেন। আল্লাহ্ এবং কোন লোকের মধ্যে অনুবাদকারী থাকিবে না, 
বা তাহাকে পর্দা করিবার জন্য কোন পর্দা থাকিবে না। তিনি (প্রথমে) 
তীহার দক্ষিণ পার্শে দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল ' সৎকার্ধ যাহারা পূর্বেই প্রেরণ 
করিয়াছে তাহ। দেখিবেন। তিনি (অতঃপর) তাহার বাম পার্শে দৃষ্টিপাত, 
করিয়া যে সকল সৎকার্য যাহারা পূর্বেই প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিবেন ॥ 
তিনি তাহার সন্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দোষখের অগ্নি দেখিবেন। স্বৃতরাং 
এক টুকরা খেজুর দান করিয়াও দোবখের অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আদি বিন্ হাতেম । --বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নুহ (আঃ)-কে কিয়ামতের দিন আনিয়া? 
জিজ্ঞাসা করা হইবে ; তুষি কি আমার খংবাঁদ পৌঁছাইয়াছিলে? তিনি 
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বলিবেন ; হা । তাহার উন্মতগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে :সে কি তোমাদিগকে 
সংবাদ পৌছাইয়াছিল? তাহার] বলিবে £ আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী 
আসে নাই । তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন হ তোমাদের সাক্ষী কে? তাহারা বলিবে £ 

মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাহার উন্মতগণ। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিলেন : তখন 
তোমাদিগকে আনা হইবে এবং তোমরা সাক্ষী দিবে যে তিনি সংবাদ 

পৌছাইয়াছেন। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন £ “এইরূপে তোমাদিগকে 

আমি উত্তম জাতিবপে ক্ষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী 

হইতে পার এবং তোমাদেব জন্য তোমাদের রসূল সাক্ষী হইতে পারেন |? 
বর্ণনাব ; হযবত আবু সঈদ। __বোখাবী 

8। আমরা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট থাকাকালে তিনি হাসিরা জিজ্ঞাসা 
করিলেন £ তোমরা কিজানকি জন্য আমি হাসিতেডি ? আমরা বলিলাম ১ 

আল্লাহ্ এবং তীহার রসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন £ মানুঘ তাহার 
প্রভুকে এই বলিয়া সান্থোবন করার জন্য ; হে প্রভু ! ভুমি কি অত্যাচার 

হইতে আমাকে রক্ষা করিবে না £ তিনি বলিবেন 2 হ]। যে আমার সাক্ষ্য 

দিয়াছে, তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ও আমার নিকট আশুয় দিব না। তিনি 

বলিবেন £ তোমার আত্বাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওরার জন্য বথেষ্ট এবং 
সম্মানিত লেখকগণও | অতঃপর তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং 

তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হইবে £ সাক্ষ্য দাও। অতঃপর তাহার ( অঙ্গ- 

প্রত্যন্ত) তাহার কার্ষের কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে তাহার কখার 

'মধ্যর্খানে এই বলিয়া ত্যাগ করা হইবে ৫ দূর হও এবং হ্বংস হও। আমি 
তোমার পক্ষেই তর্ক-বিতর্ক করিতেছি । 

বর্ণনায় £ হযবত আনাগ। --মোসলেষ 

| হযরত আয়েশা দোযখের কথা স্মরণ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। 

রস্লুল্লাহ্ (দঃ) জিদ্রাসা করিলেন ঃ তুমি কাঁদ কেন? সে বলিল £ আমি 
দোযখের কথা স্মরণ করিয়া কীদিতেছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন 

আপনার স্ত্রীগণকে স্মরণ করিবেন? তিনি বলিলেন £ সাবধান হও, তিনটি 

স্থানে কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না । (১) মিজানের (দাড়ি-পাল্লার) 
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নিকটে, যে পধন্ত সে না জানিবে যে, তাহার পাল্লা হাল্ক! বা ভারী হইবে ; 

(২) আমলনামার ( কাধ-তালিকার ) সময়, যখন ডাকিয়া বলা হইবে £ আস 

এবং তোমার আমলনামা পাঠ কর,যে পধন্ত সেন! জানিবে তাহার আমলনাখ। 

কোথায়, তাহার দক্ষিণ হস্তে, না বাম হন্ডে, না পিন দিক হইতে পড়িয়াছে? 

(৩) এবং পুলসিরাতের নিকট, যখন ইহাকে ( পুলমিরাতকে ) দোযখের দুই 
পিঠের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হইবে । 

বর্ণনা £ হযবত আযেশা । --আবু দাউদ 

বিদায় হজ্জ 

'বসূলুলাহ (দঃ) ১০ই হিজরীতে মদীনা হইতে মক্কার হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন 

এবং আরাফতের মাঠে ১,২৪,০০০ মুসলমানের সামনে তীহার হজ্জের শেষ 
খোতবা (ভাষণ) দান করিয়াছিলেন । ইহাই তাহার জীবনের শেষ হজ্জ | 

ইহার পরবতী বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। এই সময়ে ইসলামের 
পরিপূণতার আবাত অবতীর্ণ হয় । 

১। দশম হিজরীতে মদীনায় লোকজনের ভিতর প্রচার করা হইল 

বে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এই বৎসর হজ্জে যাইতে সংকল্প করিয়াছেন । বহু লোক 

'মদীনায় সমবেত হইল এবং আমরাও তাহার সহিত বহির্গত হইলাম । যখন 
আমরা জুল-হালিফ! (নামক স্থানে) পৌীছিলাম (তখন) মোহাম্মদ বিন আবু 
“বকরকে আসম৷ প্রসব করিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে 
বলিলেন,গোসল করিয়া কোন বস্ত্রথও্ড দ্বারা আপন গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত কর এবং 
এহরাম্ কর। রসূলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে নামাব পড়িলেন, তারপর কাছওয়া৷ 

'নামক উটের পিঠে আরোহণ করিলে উটটি তাহাকে বাইদাতে লইয়া আসিল। 
সেখানে তিনি এহ্রাম করিলেন-_লাব্বায়েক, হে আল্লাহ্ ! লাব্বায়েক, তোমার 

'কোন অংশী নাই, লাব্বায়েক, সকল প্রশংসা, অনুগ্রহরাশি এবং রাজত্ব 
"তোমারই জন্য, তোমার কোন অংশী নাই । জাবের বলেন হজ্জ ব্যতীত 
'আমরা অন্য (কোন) ইচ্ছা করি নাই। তীহার সহিত কাবা নাপোছা পর্যস্ত 
আমরা জানিতাম না যে, উমরাহ কাহাকে কলে! রসূলুল্লাহ (দঃ) রোকন 

স্পর্শ করিয়া সাত বার তাওয়াফ করিলেন, তিন বার অল্প দৌড় দ্বার 
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এবং চারি বার হাঁটিয়া । অত:পর মকামে ইব্বাহীমে পৌছিয়া তিনি বলিলেন হ 

ইহাকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর । সেখানে তিনি মকামে ইবাহীমকে 
তাহার এবং কাবার মধ্যবর্তী রাখিয়া দুই রাকাতি নামায পড়িলেন। অন 
বণনায় £ তিনি দুই রাকাতে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন পড়িলেন। 

তারপর তিনি রোকন চুম্বন করিলেন । অতঃপর দরওয়াজা৷ দিয়া বাহির 
হইয়া “সাফা” (পর্বতে) পৌছিলেন এবং নিমোক্ত আয়াত আবৃত্তি করিলেন £ 
“নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' ( পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শন সমূহের: 
অন্যতম |” সাফা (পর্নতের) উপর উঠিয়া তিনি কাবা দর্শন করিলেন, 
অত:পর তিনি কাবা অতিমুখ্বী হইয়া আল্লাহ্র একত্ববাদ ঘোষণা করিলেন |. 
তারপর তকৃবীর পড়িলেন ও বলিলেন “জাল্লাহু ব্যতীত অন্য কোন' 

উপাস্য নাই। তিনি একক এবং তাঁহার কোন অংশী নাই, তাহারই রাজত্ব. 
তাহারই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী । আল্লাহ্ 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই । তিনি অদ্বিতীয় | তিনি আপন অঙ্গীকার 

পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার দাসকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সন্নিলিত শক্র 
বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন | তাহাতে তিনি দোয়া চাহিয়াছেন | এইভাবে 

তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করিয়া 'মারওয়া' পর্যন্ত 

হাটিয়া গেলেন এবং দেৌড়াইয়া (পবতের) উপরে উঠিলেন। সাঁফাতে, 
যাহা করিয়াছিলেন মারওয়াতেও তিনি তাহাই করিলেন। মারওয়াতে 

যখন তাহার তাওয়াফ শেষ হইল, তখন সেখানে উঠিয়া তিনি ঘোষণা' 

করিলেন এবং জনগণ তাহার নীচের দিকে ছিল। (বলিলেন) : “আমার 
কার্ধসমূহ এখন যেরূপ জানিতে 'পারিলাম, সেইরূপ যদি পূর্বে জানিতে 
পাৰিতাম (তাহা হইলে ) কোরবানীর প্রাণী প্রেরণ করিতাঁম না এবং 
উমরাহ করিতাম না। তোমাদের যদি কাহারও কোরবানীর প্রাণী না, 
থাকে তবে সে যেন সব হালাল করে এবং উমরাহ করে। সোরাকাহ 
বলিয়া উঠিল £ হে প্রেরিত পুরুষ! ইহা কি এই বৎসরের জন্য, না সবদার 

জন্য? রসূলুল্লাহ (দঃ) আপন অঙ্গুলীর ভিতর অঙ্গলী স্থাপন করিয়া 
বলিলেন-দূই বার হজ্জের ভিতর উমরাহ প্রবেশ করিয়াছে! লা, ইহা; 

সর্দার জন্য। 
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রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর উট লইয়া আলী ইয়ামেন হইতে আগমন করিলে 
তাহাকে প্রশব করা হইল £ কি শব্দের ছারা হজ্জ ফরয করা হইয়াছিল ? ,তিনি 

বলিলেন "আমি বলিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্ । তোমার রসূল যেরূপ এহ্রাম 
করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ এহ্রাম করিয়াছি । আমার কাছে কোরবানীর উট 
আছে। সুতরাং সকল বস্তু আমাদের জন্য হালাল নহে। আলী কর্তৃক 
ইয়ামেন হইতে আনীত উট ও রসূলুল্লাহ উটের সংখ্যা একশত হইয়াছিল। 
সকলেই হালাল করিল এবং কেশ খাট করিল, শুধু রসূলুলাহ্ (দঃ) এবং 
যাহারা উট আনিয়াছিল তাহার! (হালাল) করেন নাই। ৮ই যিলহজ্জ তারিখে 
তাহারা মিনার দিকে যাত্রা! করিয়৷ হজ্জের এহ্রাম করিল । রসূলুল্লাহ্ (দ:) 
(উটের উপর) আরোহণ করিলেন এবং তাহার উপরে যুহর, আসর, মাগরিব, 

এশা! এবং ফজর ( নামায ) পড়িলেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলে 
সৃধ উদিত হইল এবং “নামেরাতে' একটি কেশ নিমিত তীবু স্থাপন করিতে 
বলিলেন । অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন । মূর্খ তার-যুগে কোরেশগণ 
মাশআরুন্ হারামে অবস্থান করিত । তাহারা মনে করিল যে, রসূলুলাহ্ (দঃ) 
(হয়ত) সেখানে অবস্থান করিবেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) চলিতে চলিতে 
( একেবারে ) আরাফতে গিয়া পেঁছিলেন। “নামেরাতে' তাহার জন্য তীব্ 
স্বাপিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সেখানে অবতরণ করিলেন । অতঃপর যখন 
সূর্ধ ঢলিয়া পড়িল তখন তিনি উটে আরোহণ করিয়া উপত্যকার পাদদেশে 
পৌছিলেন এবং সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ 

তোমাদের এই নগরী, মাস, দিবস যেমন পবিত্র, তোমাদের শোণিত বিন্দু, 
ধন-সম্পদ তেমনি তোমাদের জন্য পবিত্র । শ্রবণ কর, অন্ধকার যুগের সমস্ত 
অনাচার আমার পদতলে দলিত মথিত, অন্ধকার যুগের শোণিত প্রতিশোধ 
আজ হইতে রহিত। তখনকার প্রথম হত্যা ইব্ৃনে রাবিয়ার হত্যা, 

তাহা আমি এখন মাফ করিয়া দেই। সে সা"আদ সম্প্রদায়ে লালিত-পালিত। 
তাহাকে হুযাইল' হত্যা করিয়াছিল। মুর্খতার যূগের স্থ্দ (আজ হইতে). 
নিষিদ্ধ এবং প্রথম নিষিদ্ধ হইয়াছিল আব্বাসের সুদ । তাহা সরই নিষিদ্ধ। 
নারীদের সম্বন্ধে তোমরা - আল্লাহকে ভয় করিয়/ চলিবে, কেন-না আল্লাহ্র 
জামিনে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছু এবং আল্লাহ্র বাক্যের বদলে 

৩১ 
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তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ বৈধ করিয়াছ। তাহাদের (নারীদের) বর্তব্য-_তাহারা 
যেন অন্য কাহাকেও তোমাদের শয্যায় অভ্যর্থনা না করে। যদি করে, 

তাহাদিগকে প্রহার কর, (কিস্তু) অত্যাচারী হইও না| তোমাদের কর্তব্য 
ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহাদিগকে খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া । তোমাদের নিকট আমি 

যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা ধারণ করিলে কখনও তোমরা 
পথন্রষ্ট হইবে না, তাহা হইল--আল্লাহ্র গ্রস্থ (করআন) এবং আমার স্বুনুত। 

অতএব তোমরা কি বল? তাহারা উত্তর করিল- আমরা সাক্ষ্য দিতেছি 

বে, আপনি বাণী পৌছাইয়াছেন, উপদেশ দিযাছেন। অতঃপর তিনি তাহার 
আংটির অঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন এবং জনতাকে লক্ষ্য 
করিয়া! (তিনবার) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! সাক্ষী থাক। 

ইহার পর বেলাল আযান দিলেন, ইকামত হইল এবং তিনি বুহরের 
নামা পড়িলেন, অতঃপর ইকামত দিয়া তিনি আসরের নামায পড়িলেন, 

কিন্তু এই দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন্য কোন নামায পড়িলেন 
না | তারপর তিনি (উটে) আরোহণ করিয়া নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
তাহার “কাসওয়ার পৃষ্ঠদেশ উপত্যকার দিকে ফিরাইয়া এবং “হাবলুল 
মুসাত' সন্মুখে রাখিয়া কেবলামুখী . হইয়া সূর্যাস্ত পর্যস্ত সেখানে থাকিলেন। 
তখন সূর্যালোক চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি তীহার পশ্চাৎ্ভাগে 
উস্মানকে আরোহণ করাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মুয্দালিফায় 
উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি একবার আযান এবং দুইবার ইকামত 
পড়িয়া মাগরিব ও এশার নামায পড়িলেন এবং ইহার মধ্যে কোন তসবীহ 

পাঠ করেন নাই। অতঃপর তিনি ফজর পরস্ত ঘুমাইলেন। ফজরের সময়ে 
'আযাঁন ও ইকামত সহ তিনি ফজরের নামায সমাপ্ত করিয়া “কাসওয়া 
(উটে) আরোহণ করিলেন এবং মাশ্-আরুল হারামে উপস্থিত হইনা কেবলার 
দিকে মুখ করিয়৷ তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তকবীর, তাহলীল, 
তাওহীদ পাঠ করিলেন। অন্ধকার পরিষকার না হওয়া পর্যন্ত তিলি সেখানে 
অবস্থান করিলেন। কজল বিন্ আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া তিনি সূর্যোদয়ের 
পূর্বেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। “মোহাচ্ছের” উপত্যকায় পৌছিয়া সেখানে 
কিছুক্ষণ বিলম্ব করিলেন। তারপর মধ্যপথ ধরিয়া বড় জামরায় পৌছিলেন। 
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অতঃপর বৃক্ষ সনিকটস্থ জামরায় পেছিলেন। সেখানে তিনি 'খাজফের' 
পাথরের মত সাত টুকরা পাথর নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেকবার তকবীর 
পড়িলেন। অতঃপর তিনি কোরবানীর স্থানে গিয়া ৬৩টি উট নিজ হাতে 

জবেহ করিলেন এবং অবশিষ্টগুলি হযরত আলীকে জবেহ করিতে বলিলেন। 
কোরবানীর পশুতে তিনি তাহাকে তাহার অংশ দিয়াছিলেন। তারপর তিনি 
পাতিলে ভরিয়া উটের মাংস রন্ধন করিলেন এবং উভয়ে ইহার মাংস ভক্ষণ 
করিলেন এবং তাহার 'সুফ' (রস) পান করিলেন । 

তারপর রসূলুল্লাহ (উটে) আরোহণ করিয় কাবার দিকে যাত্রা করিলেন 
মক্কায় পেৌছিয়া যুহরের নামায পড়িলেন। যম্যয কৃ্পের তন্ত্বাবধানকারী 
বনু আবদুল মুত্তালিবের নিকট গিয়া লোকজনকে বলিলেন £ বনু আবদুল 
মুভতালিব হইতে পানি আন। যদি তাহারা তোমাদিগকে পানি পান করাইতে 
চেষ্টা না করিত, নিশ্চয়ই আমি তাহাদের সহিত পানি তুলিতাম। তাহারা 
এক বাল্তি পানি তাঁহাকে দিল, তিনি উহা হইতে কিছু পান করিলেন। 

বণনায় £ হযরত জাবের । --মোসলেম 

২। বিদাষ হজ্জে রসূলুল্লাহ্র সহিত আমরা বাহির হইলাম । আমাদের 
মধ্যে কেহ উমরার জন্য এবং কেহ হজ্জের জন্য এহরাম করিল । আমরা 

মক্কায় আসিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ উমৃরার জন্য যে এহ্রাম করিয়াছে 

এবং কোরবানীর পশ্ড আনে নাই সে যেন প্রত্যেক বস্তই বৈধ মনে করে। 

যেউমৃরার এহরাম করিয়াছে এবং কোরাবানীর পণ্ড আনিয়াছে, সে যেন উমুরার 

সঙ্গে হজ্জেরও এহ্্রাম করে এবং তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যস্ত সে 
যেন এহ্রাম পরিত্যাগ না করে। আর যে হজ্জের এহ্রাম করে সে যেন 
তাহার হজ্জ পূর্ণ করে । আয়েশ! বলিয়াছেন : খতু অবস্থায় আমি কাবা তাওয়াফ 
করিলাম না এবং 'সাফা' ও 'মারওয়া' দৌড়াইলাম না। আরাফতের দিন 
আগত না৷ হওয়া পর্বস্ত আমার ধতু ছিল এবং উমৃরার উদ্দেশ্য ব্যতীত এহরায 
করি নাই। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) আমার মাথা অনাবৃত করিতে এবং চিরুনী ছারা 
তাহা (কেশ) বিন্যাস করিতে বলিলেন । তিনি আমাকে উমরাহ্ ছাড়িয়া 
হজ্জের এহ্রাম করিতে বলিলেন । আমি তাহাই করিয়া হজ্জ শেষ করিলাম। 
তিনি আবদুর রহমানকে আমার সঙ্গে দিলেন এবং তন্য়ীমে আমার উমরার স্বান 
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দেখিতে বলিলেন। উমরার স্থানে যাহারা এহ্রাম করিয়াছিল, কাবা তাওয়াফ 

করিয়া তাহারা "সাফা: ও “মারওয়া: তাওয়াফ করিল। তারপর এহরাম হইতে 
মুক্ত হইবার জন্য তাহারা মিনা হইতৈ ফিরিয়া আসিয়া কাবা তাওয়াফ 
করিল । উমরাহ্ এবং হজ্জ যাহারা এক সঙ্গে করিল, তাহারা একবার তাওয়াফ 
করিল। 

বণনায় 3 হযরত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 

বিজ্রোহ ও ধর্মদ্রোহিতা 

বিদ্রোহের শাস্তি ফীসি। দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দাড়ান সম্পর্কে করআন 
বলেঃ “বিদ্রোহ হত্যার চাইতে নিকৃষ্ট 1” “আমার প্রভু ন্যায়সঙ্গত কারণ 
ব্যতীত পাপ এবং বিদ্রোহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ।”” “যাহারা আল্লাহ্ ও 
তাহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি স্থষ্টি করে, তাহাদের 
সাজা বা শান্তি এই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা বা ফাসি অথবা শূলে দেওয়া 
হইবে ; কিংবা তাহাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে, 
কিংবা তাহাদিগকে দেশান্তর বা কারাগারে পাঠাইতে হইবে । দুনিয়াতে তাহাদের 
এই দুগতি এবং পরকালে তাহারা পাইবে কঠিন শাস্তি।” যাহারা ধর্মদ্বোহী 
বা ইসলাম হইতে কৃফরীতে চলিয়া যায়, তাহাদের শাস্তি সম্বন্ধে মতভেদ 

রহিয়াছে । এই অপরাধের জন্য করআনে কোন নিদিষ্ট শান্তির বিবান নাই, 
কেন-না ধর্মে কোন বাধ্য-বাঁধকতা নাই | 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি 

কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি “আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ 

আল্লাহর রসূল' বলিরা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে হত্যা কর! হালাল নহে ; বিবাছের 
পর ব্যভিচার-_-কেন-না তাহার শান্তি মৃত্যুদণ্ড ; এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাহির হয়, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, অথবা 

ফাঁসি দেওয়া হইবে, অথবা দেশ হইতে নিবাসন করা হইবে ; যে কাহাকেও 
হত্যা করে; তাহার বিনিময় ,তাহাকে হত্যা করা যাইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা 4 --আবু দাউদ 



বিদ্রোহ ও ধর্ম দ্রোহিতা ৪৮৫ 

২। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন কোন দাস পৌত্তলিকতার দিকে 
পলাইয়া যায়, তাহাকে হত্যা করা হালাল | 

বর্ণনায় ঃ হযরত জারীর | * ৃ আবু দাউদ 

৩। কোন এক সম্পৃদায়ের কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট 
আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহারা মদ্দীনাকে অপছন্দ করিল | অতঃপর 

তিনি যাকাতের উট আনিয়। উহার দুগ্ধ এবং মূত্র পান করিতে আদেশ দিলেন। 
তাহারা ইহা (সেবন) করিলে রোগমুক্ত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা 

ধর্মদ্রোহী হইয়৷ রাখালগণকে হত করিয়৷ উটগুলিকে তাড়াইয়৷ দিল | হবরত 

(দ:) তাহাদের সন্ধানে লোক পাঠাইরা তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া তাহাদের 

হস্ত ও পদদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেনইএবং চক্ষৃদ্বর উৎপা্টিত করিলেন। অতঃপর 
তাহাদের চিকিৎসাও করিলেন না, এমন কি উহাদের মৃত্যু হইল। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --বোখারী, মোপলেম 

8। কয়েকজন জনদিক' (সম্পূদায়ের লোক) হযরত আলীর নিকট 
আনা হইলে তিনি তাহাদিগকে পোড়াইয়া হত্যা করিলেন । ইবনে আব্বাস 

এই সংবাদ পাইরা বলিলেন আমি যদি তথার থাকিতাম, তাহাদিগকে 

রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিষেধের জন্য পোড়াইরা হত করিতাঁম না। তিনি 

বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর শাস্তি দ্বারা তোমরা শাস্তি দিও না । আমি রস্লুললাছু (দঃ) 

এর শির্দেশেব কারণে তাহাদিগকে শিশ্চষই হত্যা করিভাম | তিনি বলিয়ােন £ 
যাহারা তাহাদের ধম পরিবতন কনে, ভাহাদিগ্কে হত্যা কন । 

বর্ণনায় ঃ হযবত আকনামাহ। _ বোখারী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন বলিবাছচেন £ তোমরা আমার 
পরে একে অপরকে আক্রমণ করার দরুন কফিব হইয়া বাইও না। 

বণনায় £ হযরত জাবের । --বোখানী, মোসল্রেম 

৬। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ১ যাদুকরের নিপ্লারিত শাস্তি তরবারির 
দ্বারা হত্যা | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ভুন্দব। 1. -তিরমিজী 



বিধবা বিবাহ 

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষের মন সাধারণত: অন্য স্ত্রীর জন্য লালায়িত হয়। 
এই জন্য সকল ধার্ই পুরুষের পুনবিবাহের বিধান দিযাছে। স্বামীর মৃত্যু 

হইলে স্ত্রীলোকেরাও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু কোনও কোনও 
ধর্মে ইহার বিধান নাই | অল্প বয়সের বিধবা সারা জীবন বৈধব্যদশায় কাটাইবে, 

আল্লাহ্র অভিপ্রায় ইহা নহে। এই কারণেই ইসলামে বিধবা বিবাহের 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । কুরআন বলিতেছে* “যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মারা যায়, 
স্্রাগণ চারি মাস দশ দিন অপেক্ষা করিবে এবং যখন তাহাদের মুদ্দৎ সম্পূর্ণ 

শেষ হয়, তাহারা ন্যায়তঃ যাহা করে, তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই |” 

“যখন তোমরা নারীগণঞকে তালাক দাও এবং তাহাদের মুদৎ শেষ হয়, তখন 

তাহার পরস্পর মিলিত হইয়া স্বামী গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিও 

না।? 
১। সোব্ইয়াতার স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তাহার নেফাস 

ছিল। সে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বিবাহ করার জন্য অনুমতি 
চাহিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তাহার বিবাহ 

হইল। ৰ 
বর্ণনায় 3 হযরত মেস্ওয়ার বিন্ মাখরাম! | বোখারী 

বিলম্ব ও সত্বরতা 

ধর্মের কার্য ব্যতীত অন্যান্য কার্ষে বিলম্ব করা উত্তম | ধর্মের কার্য যত সত্বর 
করা যায়, ততই মঙ্গল। করআন বলে £ “তাড়াতাড়ি ধর্মের কার্য করিবার 

জন্য পরম্পর প্রতিযোগিতা কর।” সাংসারিক কার্ষে বিলম্ব উত্তম। কেন-না 
উহা ধীর-স্থির ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার সহিত করিতে হয়| কুরআন 
অন্যত্র আবার বলে £ “মানব সত্বরতা প্রকৃতির উপর স্যট্টি হইয়াছে। 
হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে উত্তম এ ব্যক্তি যে বিলম্বে রাগান্বিত 
হয় এবং সত্বরই তাহার রাগের উপশম হয়। 



বিলম্ব ও সম্বরতা ৪৮৭ 

১। রস্লুল্লাহই (দঃ) আবদুল কায়েস সম্পৃদায় প্রধানকে বলিয়াছেন £ 

আল্লাহ্ যে দৃইটি গুণ ভালবাসেন, সেই দূইটি গুণ তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে, 

ধৈর্য এবং বিলম্ব । 
বণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস । - মোসলেষ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিলম্ব আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং 
সত্বরতা শয়তানের পক্ষ হইতে আগত। 

' বর্ণনায় ঃ হযরত সহন বিন্, সায়াদ। -_তিরমিজী 

৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক কার্ষেই বিলম্ব উত্তম, শুধু 

পরকালের কাধে নহে। 
বর্ণনায় £ হযরত মাসায়াব | - আবু দাউদ 

বিবাহ 

আল্লাহ বলিতেছেন £ “যে সকল স্ত্রীলোক তোমাদের ভাল লাগে, তাহা- 
দিগকে বিবাহ কর।” তিনি আবার বলেন : “তীহার নিদর্শন সমূহের মধ্যে 
ইহা একটি ; তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী স্যষ্টি 

করিয়াছেন, যেন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপিত হয়। 
যাহারা চিন্তা করে, তাহাদের জন্য ইহা একাটি নিদর্শন |” বিবাহ করা 
ইন্ড্রিয়ের আধিক্যে ফরয, ওয়াজেব এবং স্রনৃত হইয়া থাকে । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিবাহ করার 
জন্য প্রস্তাব দিলে, সে প্রস্তাব ত্যাগ না করা পর্যস্ত যেন তাহার ভাই (কেনি) 
মুসলমান সেখানে বিবাহের প্রস্তাব না করে। 

বণনায £ হযরত আবু হোরায়রা । বোখারী, মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : যখন এমন কোন লোক তোমাকে বিবাহ করিতে 

চায়, যাহার ধর্মে মতির জন্য এবং চরিত্রের জন্য তুমি অন্তষ্ট, তাহাকে 
বিবাহ কর। যদি তাহা না কর, তবে দৃনিয়াতে বিপদ-আপদ এবং ব্যাপক 
অশীস্তি বিরাজ করিবে । | 

বণনায় * হযরত আহ্ হোরায়র | -- তিরমিজী 



৪৮৮ হাদীসে রস্জ 

৩। সবাপেক্ষা উত্তম এ স্ত্রীলোকগণ যাহারা উটে আরোহণ করে, 
কোরেশদের যুবতী কুমারীগণ। তাহারা সম্ভতানগণের জন্য শৈশবে অত্যন্ত 
প্লেহশীলা এবং তাহাদের স্বামীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত বত্বশীলা 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়র]। - বোখারী, মোসলেম 

৪| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যাহার 

বিবাহ করার সঙ্গতি আছে, সে যেন বিবাহ করে ; কেন-না উহা অধিকতর দৃষ্টি 
বন্ধনকারী এবং গুপ্রঅক্গ রক্ষাকারী | বিবাহে যাহার সঙ্গতি নাই দে যেন 

রোয। রাখে, কেন-না ইহা তাহার খাতৃনা সদৃশ | 
বণনায় : হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মস্ উদ্। -_ বোখাবী, মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন $ যে সকল স্ত্রীলোক স্েহশীলা এবং 
সন্তানবতী, তাহাদিগকে বিবাহ কর। 

বর্ণনায £ হযরত যা'কাল বিব্ ইয়াসার | আবু দাউদ, নেগায়ী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা কমারী কন্যা বিবাহ করিবে, 
কেন-না তাহাদের মুখ অধিকতর স্তরমিষ্ট, তাঁহাদের গর্ত অধিকতর শক্তিশালী 
এবং তাহারা অল্পতে অধিক সন্ধষ্ট থাকে । 

বণনায় £ হযরত আবদব রহমান বিন্ সালেম। _-মেশৃকাত 

৭ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ১ পরম্পর দুইজন প্রেমিকেব পক্ষে 

বিবাহের শ্যার আর কিছুই নাই । 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । _ইব্নে মাযাহ 

৮। তিনি বলিরাছেন £ যাহার সন্তান জনাগহণ করে, সে খেন তাহাকে 
একটি উত্তম নাম দেয় এবং আদব শিক্ষা দেয়: যখন সে বয়স্ক হয়, তখন 

যেন তাহাকে সে বিবাহ করায় । যদি বয়স্ক হওয়া সত্তেও বিবাহ মা হর, তাহা 

হইলে সে পাপ করিলে উহা তাহার পিতার উপর বর্তে। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । --ইব্নে, মাযাহ্, বাইহাকী 

৯। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে পবিত্র হইয়া এবং পবিত্র করিয়া 
6০০০৯ সি 



বিবাহ ৪৮৯ 

আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছ। করে, সে যেন স্বাধীন স্ত্রীলোক বিবাহ 
করে। 

১০। তিনি বলিয়াছেন £ যখন কোন বান্দাহ্ বিবাহ করে, সে তাহার 

ধর্মকে অর্ধেক পূর্ণ করে| সেযেন বাকী অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । _ ইবৃনে মাযাহ্, বাইহাকী 

১১। রসুলুলাহ্ (দঃ) শাওয়াল মাসে আমাকে বিবাহ করিলেন । শাওয়াল 

মাসে আমার বিবাহ পূর্ণ হইল। সুতরাং আমার চাইতে অন্য কোন্ স্ত্রী 
তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল ? 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা। _মোপলেম 

১২। তিনি বলিয়াছেন £ বে বিবাহে সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট হয়, তাহাতে 

সর্বাপেক্ষা বড় বরকত আছে। 
বর্ণনা £ হযবত আয়েশা | --মোসলেন, বাইহাকী 

১৩। রমূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিবাহে স্রীলোকের চারিটি বিষয় 
দেখিতে হইবে £ (১) তাহার মাল, (২) তাহার গুণ, (৩) তাহাৰ সৌন্দর্য 

এবং (৪) তাহার ধর্ম । বাহার ধর্মে মতি থাকে তাহাকে পছন্দ কর। তোমার 
হাত বলিতে পূণ হউক । 

বর্ণনাঘ 2 হযরত উনব লিন্ খান্তাব | -বোখানী, ফোসলেম 

বিবাহের অভিভাবক 

বয়:প্রাপ্তা ন'লীর বিবাহের জন্য কোন অভিভাবকের প্ররোজন নাই । অপ্রাপ্ত 

বয়স্ক বালক-বালিকার বিবাহে অভিভাবকের দরকার | প্রথমে পিতা, অভাবে 
দাদা, অভাবে ভাই, অভাবে চাচা, অভাবে তাহার মাতা অভিভাবক হয়। 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ অলি (অভিভাবক) ব্যতীত বিবাহ 
হইবে না । ৃ 

বণনায় £ আবু মুসা। - আহমদ, তিরমিজী 
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২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ 
দিবে না এবং কোন স্রীলোক নিজেকে নিজে বিবাহ দিবে না, কেন-না যে 

নিজে বিবাহ বসে সে ব্যভিচারিণী | ৃ 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | - ইবনে মাযাহ্ 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে দাস তাহার মনিবের অনুমতি ব্যতীত 

বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী | 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । _ তিরমিজী, আৰু দাউদ 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে স্ত্রীলোক তাহার অভিভাবকের 
অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তাহার বিবাহ অবৈধ । (এইভাবে তিনবার 
বলিয়াছেন) যদি তাহার সহিত সহবাস করা হয়, তবে তাহার গুপ্তঅঙ্গ 

পবিত্র করার জন্য তাহাকে যোহরানা দিতে হইবে । যদি তাহাদের ছন্দ 
হয়, বাহার অভিভাবক বাই, তাহার অভিভাবক শাসনকর্তা | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা | - তিরমিজী, আবু দডিদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আয়েশাকে সাত বৎসর বয়সে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তাহাকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ঘরে নেওয়। 
হইলে তিনি তাহার সহিত কৌতুক করিতেন। তাহার আঠার বৎসর বয়সে 

রসূলুল্লাহ (দ:)-এর ইন্তেকাল (মৃত্যু) হয়| 
বর্ণনায় £ হযরত আবেশ] । - মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে স্ত্রীলোককে দুইজন অভিভাবক 

বিবাহ দেয়, সে প্রথম জনের জন্য । যে দুইজনের নিকট একই জিনিস বিক্রয় 
করে, তাহা প্রথম ক্রেতার জন্য। 

বর্ণনায় £ হযরত সামোরাহ্ । __নেসায়ী 

বিবাহে সম্মতি দান 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পূর্ব বিবাহিতা কোনও স্ত্রীলোকের 

সন্মতি ব্যতীত তাহার বিবাহ হইবে না৷ এবং অবিবাহিতা বালিকার সম্মতি না 



বিবাহে সম্মতি দান 8৯১ 

চাওয়া পর্যস্ত তাহাকে বিবাহ দেওয়া যাইবে না! প্রশ্ন হইল £ তাহার সম্মতি 
কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন £ সে নীরব থাকিবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব্, হোরায়র] | __মেণ্কাত 

২। তিনি বলিয়াছেন £ বয়স্কা মেয়ের সম্মতি লইতে হইবে । তাহার 
নীরবতাই তাহার সন্তি। সে যদি অস্বীকার করে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে 

না। 
বণনায় ঃ হযরত আব, হোরায়র। --তিরয়িজী, আব. দাউদ 

৩। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ পৃ বিবাহিতা স্ত্রীলোক তাহার অভিভাবক 
হইতে নিজেই অভিভাবক হওয়া অধিকতর স্বত্ববান এবং কমারী বালিকার 
সম্মতি চাহিতে হইবে এবং তাহার নীরবতাই তাহার সন্মতি । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । - মোসলেম 

বিবাহের ঘোষণ। 

যাহাতে বিবাহ লোকের মধ্যে প্রচার হয়, সে জন্য সাক্ষী এবং কিছ, নির্দোষ 
আমোদ-স্ফৃতি কর! দরকার | কেন-না সাক্ষী ও বিবাহের ঘোষণা ব্যতীত 
বিবাহকে প্রকৃত বিবাহ বল! যায় না। বিবাছের দিনে এই উদ্দেশ্যে দফ 

বাজান যাইতে পারে | 
১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বিবাহে হালাল ও হারামের মধ্যে 

পাথক্যকারী ঘোষণা ও দফ বাজান। 
বর্ণনায় £ মোহাম্মদ বিন্ হাতেব। __তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

২। আমার নিকট একাট আনসারের কন্য! ছিল। আমি তাহাকে 
বিবাহ দিয়াছিলাম | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন : হে আয়েশা ! তুমি কেন 
বালিকাগণকে গান গাহিতে দিলে না? কেন-না আনসারদের এই সম্পৃদায় 
গান ভালবাসে । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ]! -_ইব্নে হাব্বান 
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৩। একজন স্ত্রীলোককে এক আনসারের বাড়ীতে বিবাহ করাইয়া 

আনা হইলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ তোমাদের সহিত কি আমোদ-প্রমোদের 
কিছুই নাই ? আনসারগণ আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । _ বাইহাকী 

৪। তিনি বলিয়াছেন এই বিবাহ ঘোষণা করিয়া দাও এবং ইহা 

মসজিদে কর এবং ইহাতে দফ বাজাও | 

বর্ণনায় 2 হযরত আযেশা। --তিরহিজী 

| হযরত আয়েশা তাহার আনসার আত্বীয়ের একটি কন্যাকে বিবাহ 

দিয়াছিলেন। রসূলুলাহ্ (দঃ) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £ তুমি কি' গায়িকাগণকে 
পাঠাইয়াছি ? তাহারা বলিল £ হী । ভিনি আঁয়েশাকে বলিলেন 5 তাহার 

সঙ্গেকি এ সকল বালিকাগণকে পাঠাইয়াছ যাহারা গান করিতে পারে ? 

হযরত আয়েশ বলিলেন £ না । তিনি বলিলেন : নিশ্চই আনসারগণ এমন 

এক কওমযাহাদের মধ্যে গান আছে। তুমি তাহাদের সহিত এমন বালিকা- 
গণকে পাঠাইবে বাহারা গান গাহিতে পারে । “তোমাদের নিকট আসিয়াছি, 

তোমাদের নিকট আসিরাটি, আমাদের জন্য অভাথনা, তোমাদের জন্য 

অত্যর্থনা” (এই বলিয়া আবৃত্তি করলেন )। 
বণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । _ ইবনে মাষাহ্ 

৬। আমি কাবাঁজাহু্ বিন্ কায়াৰ এবং আবু মস্উদ আনসারীর নিকট এক 

বিবাহে গেলাম | সেখানে করেকটি বালিকাকে গান গাহিতে দেখিলাম । 

আমি ডিজ্োসা করিলাম £ হে সাহাবীদ্ধয় এবং বদরের যোদ্ধাদ্বর ! তোমাদের 
সাক্ষাতে এই ব্যাপার ? ভিনি বলিলেশ £ ভোমার ইচ্ছা হইলে বশ এবং 

আমাদের সহিত শ্রবণ কর এবং ইট্ডা লা হইলে চলিয়া বাও, কেশননা 

বিবাছের সময় আমোদ-প্রমোদ আমাদের জন্য জায়েব বা বৈধ আছে । 
বণনায় 2 হযরত আমের বিন্ সায়াদ | -নেসারী 

৭| আমাকে যর্খন স্বামীর বাড়ীতে দেওয়া হইল, তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) 
আমার গৃহে আসিয়া. আমার নিকটে তোমার আসনের ন্যায় আমার শয্যায় 



বিবাহের ঘোষণ। ৪৯৩ 

আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ছোট ছোট বালিকাগণ দফ বাজাইতে 

লাগিল এবং আমার পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যাহারা বদরের যৃদ্ধে শহীদ 
হইয়াছিল, তাহাদের প্রশংসার গান গাহিতে লাগিল । একজন হঠাৎ গাহিল £ 

আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন যিনি কালকি ঘটিবে তাহা জানেন । তিনি 
বলিলেন £ ইহা ত্যাগ কর এবং যাহা গাহিতেছিলে, তাহা গাও। 

বর্ণনায় : হযরত রোবায়ে | ৃ - বাইহাকী 

বিবাহের সাক্ষী 

করআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন £ “তোমাদের পুরুষ হইতে দুইজন সাক্ষী 
ডাক, যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুই জন 
নারী' |” বিনা সাক্ষীতে বিবাহ কর! বা দেওয়া অবৈধ । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এ সকল শ্ত্রীলোকগণ ব্যভিচারিণী 
যাহারা সাক্ষী ব্যতীত নিজে নিজে বিবাহ বসে। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | -_ মেশৃকাত 

বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি কতব্য 
এক মুসলমানের ধন, মান ও প্রাণ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম । এক 
মুসলমান অন্য মুসলমানের জীবন, মান ও ধন-সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে না । 
দুই মুসলমানের মধ্যে কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্যান্য মুসলমানগণ 
তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে আদিষ্ট । যদি দোষী ব্যক্তি কাহারও 
কথা মান্য না করে তবে তাহাকে শাস্তি দিবে। যে পর্ষস্ত বিবাদকারীছয় 
মীমাংসা না করে, সে পর্যন্ত তাহাদের কাধাবলী গৃহীত হয় না। যদি কোন 

মুসলমানের অন্য মুসলমানের সহিত বিবাদ হয় বা থাকে, তবে প্রথমোক্ত 
ব্ক্তি তিন দিবসের মধ্যে অসমর্থ হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে । খন কোন মুসলমান পীড়িত হয়, অন্য মুসলমান তাহার 
শুশ্ঘ! করিবে, মৃত্যু হইলে জানাযা! ও দাফন কার্ষে উপস্থিত হইবে : দাওয়াতি 



৪৯৪ হাদীসে রসূল 

হইলে যোগদান করিবে, সাক্ষাৎ হইলে সালাম দিবে, সালামের উত্তর দিবে । 
যখন হাচি দেয়, তাহার উত্তর দিবে । সদাসর্বদা এক মুসলমান অন্য মুসল- 
মানের উপকার করিবার চেষ্টা! করিবে । মুসলমানগণের পথঘাট হইতে অনিষ্ট- 
কর পদার্থ দূর করিয়া ফেলিবে। দরিদ্র ও নি£সহায় মসলমানদিগকে পোশাক- 
পরিচ্ছদ, ভরণপোষণ এবং বসবাসের ব্যবস্থা করিবে । সমাজে অসহায় ও 

দরিদ্রের জন্য ধনীগণ যাকাত, ফিতরা ও অন্যান্য দান করিবে । এক মুষলমান 
অন্য মুসলমানের নিন্দা করিবে না| একে অপরকে শরীয়ত বিরোধী কা, 
হইতে বিরত হইতে এবং শরীয়ত অনুযায়ী কার্য করিতে উপদেশ দিবে। 

একে অপরের দূঃখে সহান্ভূতি করিবে এবং জ্ুখে সুখী হইবে | একে অপরকে 
কাফির বলিবে না। এক মুসলমান নিজের জন্য যাহা ভালবাসে, অপর 
মুসলমানের জন্যও তাহা ভালবাসিবে। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন অত্যাচারী হউক অথবা অত্যাচারিত 

হউক" তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর। জিজ্ঞাসা করা হইল : অত্যাচারিতকে 
সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারীকে কি ভাবে সাহায্য করিব £ তিনি বলিলেন 
তাহাকে অত্যাচার হইতে বিরত করিবে । ইহাই তাহাকে সাহায্য করা । 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - বোখারী, মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : যে উত্তমরূপে অযু করিয়া পুণ্যের আশায় 
তাহার ভ্রাতা মুসলমানের পীড়া দেখিতে যায়, সে দোযখ হইতে ৬০ বৎসরের 
পথ সমান দূরে চলিয়া যায়! 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - আব দাউদ 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের 
প্রতি ৬টি হক্ আছে! প্রশ্ন করা হইল £ উহা কিকি? তিনি বলিলেন £ 

যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে সালাম দিও; যখন তোমাকে 

দাওয়াত করে, তাহা গ্রহণ করিও ; যখন সে হাচি দেয় এবং আল্লাহ্র প্রশংসা 
করে, তাহার উত্তর দিও ; যখন সে পীড়িত হয়, তাহার সেবা করিও এবং 
যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহার শবের অনুসরণ করিও । 

বর্ণনায় £ হযরত আব, হোরায়র] | _ মোসলেম 



বিশ্বানীদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ৪৯৫ 

৪ | তিনি বলিয়াছেন £ ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে 
পারিবে না এব: পরস্পরকে ভাল না বাসিলে ঈমান আসিতে পারে না। 

আমিকি তোমাদিগকে এমন কার্ষের সন্ধান দিব না যাহা করিলে তোমরা 

পরস্পর পরম্পরকে ভালবাদিবে ? তোমাদের মধ্যে শান্তি বিস্তার কর। 
বণনায় £ হযরত আব্ হোরায়রা । _ মোসলেম 

৫। তিনি বলিয়াছেন ঃ মানবের কাসমূহ প্রতি সপ্তাহে দুইবার 

( সোম ও বৃহস্পতিবার) উপস্থিত কর! হয়। যেব্যক্তি এবং তাহার ভ্রাতার 
মধ্যে হিংসা-বিছবেষ আছে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক বিশ্বাসী 
বান্দাহকে ক্ষমা করা হয় এবং উহাদের সম্বন্ধে বলা হয়: মীমাংসা না 
করা পর্স্ত এই দুইজনকে বাদ রাখ । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র। মোসলেম 

৬। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যদি আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী এক- 
জন বিশ্বাসীর রক্তপাতে অংশ গ্রহণ করে; আলাহ সকলকেই দোষখে 

নিক্ষেপ করিধেন। 
বণনায় £ হযরত আবু হোরায়র] | - তিরমিজী 

৭। তিনি বলিয়াছেন ঃ তিন দিনের অতিরিক্ত কোন মুসলমানের পক্ষে 
তাহার ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকা হালাল নহে । যে তিন দিবসের 

অতিরিক্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতঃপর তাহার মৃত্যু হয়, সে 
দোষখে যাইবে । 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়র]। - আহমদ, আব দাউদ 

৮। তিনি বলিয়াছেন : কোন বিশ্বাপীর অন্য কোন বিশ্বাসীকে তিন 

দিনের অতিরিক্ত ত্যাগ করিয়া থাকা বৈধ নহে । তিন দিন গত হইয়া গেলে 

সেযদি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাহাকে সালাম দেয়, সে যদি 

সালামের উত্তর দেয় উভয়ই পুণ্যের অংশীদার হইবে । সেযদি উত্তর না দেয়, 
সে পাপী বিবেচিত হইবে এবং সালাম প্রদানকারী তাঁগের পাপ হইতে 
তখনই মুক্ত হইয়া য'ইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | --আব দাউদ 
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৯। তিনি বলিয়াছেন £ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা | তাহাকে 
সে অত্যাচার করে না, অপমান করে না এবং (বুকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ) 
এইস্বানে অবস্থিত তাহার ধর্মভীরুতাকে অবজ্ঞা করে না। ভ্রাতা মুসলমানকে 
অবজ্ঞা করার জন্য যে পাপ হয়, উহার বিবেচনায় তিনি তিনবার স্বীয় বকের 
দিকে ইঙ্গিত করিলেন। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। 
তাহার জান-মাল এবং তাহার সম্মান । 

বর্ণনায় 8 হযরত আব হোরায়রা | | - মোসলেম 

১০। তিনি বলিয়াছেন £ এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর দর্পণ, এক 
বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর ভ্রাতা | সে তাহার অনিষ্টকর পদার্থ দূর করে এবং 

তাহার অনুপস্থিতিতে সে তাহাকে রক্ষা করে। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । - আবু দাউদ, তিরমিজী 

১১। তিনি বলিয়াছেন £ অধিক সৎ ধারণা হইতেও সতর্ক থাকিও, 
কেন-না ধারণা অনেক সময় মিথ্যা হয়। উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিও না, গুপ্ত 

কথা শুনিও' না, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিও না, একে্অন্যের সহিত 
বাদানুবাদ করিও না, পরস্পর পরস্পরকে বিপদে ফেলিও না | আল্লাহ্র বান্দাকে 
ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করিও। ূ 

বর্ণ নায় ঃ হযরত আব্, হোরায়র] | --বোখারী, মোসলেম 

১২। রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে 
পৃথিবী ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্র নিকট অধিকতর সহজ | 

বর্ণনায় £ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন আমর -তিরমিজী, নেসায়ী 

১৩। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে 
বস্ত দান করে, আল্লাহ বেহেশতে তাহাকে সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান 
করাইবেন। যে মুসলমান খাদ্যদানে অন্য মুসলমানের ক্ষুধা নিবারণ করে, 
আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতের ফল খাইতে দিবেন। যে মুসলমান পানি দ্বারা 
অন্য মুসলমানের তৃষণ দুর করে, আল্লাহ্ তাহাকে সংরক্ষিত ফোয়ারা হইতে 

পানি পান করাইবেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ সাঈদ | - আবু দভিদ, তিরমিজী 
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১৪। বসূলু্লাহ্ (দঃ)- বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন. আমার পরে তোমরা 
কাফির হইও না এবং পরম্পর পরস্পরের গ্রীবাদেশে আঘাত করিও না । 

বণনায় £ হযরত জোরাই ৷ বোখারী, মোপলেম 

১৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন এ বিশ্বাপীকে যে অনিষ্ট করে এবং 
প্রতারণা করে সে অভিশপ্ত । 

বর্ণনায় £ হযরত আব্. বকর । . --তিরম্জী 

১৬। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এক 
লোকমা অন্যায়ভাবে. আত্মসাৎ করে, আল্লাহ অনুরূপ দোযখের এক লোকমা 
তাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবেন। যে একখও বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, 
আল্লাহ্ তাহাকে অনুরূপ একখণও্ড দোযখের বস্ত্র তাহাকে পরিধান করাইবেন 1 
যে অন্যায়ভাবে অন্যের সন্মান নষ্ট করে, বিচারের দিন আল্লাহ্ তাহার সন্মান 
নষ্ট করিবেন। 

বণনায £ হযরত বস্তাওরেদ | - আবু দাউদ 

বেতেরের নামা 

বেতেরের নামায রাত্রির নামাযের অন্তর্গত। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্ভুদের 

সঙ্গেই বেতের পড়িতেন। কখনও কখনও তিনি এশার নামাযের পরেও 

বেতের পড়িতেন। পরবর্তীকালে এশার নামায শেষেই ইহা পড়ার ব্যবস্থা 

করা হইল ; কেন-না অনেকেই তাহাজ্জুদ নামায পড়িত না । ইহার রাকাতের 

সংখ্যা সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে । ইমাম আবু হানিফার মতে বেতেরের 
নামায় তিন রাকাত -এবং ওয়াজেব। অন্যান্য ইমামগণের মতে বেতেরের 
নামায এক রাকাত এবং সুনৃত। 

১।.'বসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ রাত্রের নামায দুই রাকাত করিয়া । 
55771855555 তখন এক রাকাত, যাহা। 

সে পড়িয়াছে, তাহাই বেতের । 
বর্ণনা £ হযরত ইবৃনে উমর । ---বোখারী, মোসলেষ 

৩২--- 
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২। বসূলুল্লহি (দঃ) বলিষাছেন ; বেতেবেব নামায শেষ বাত্রেব এক 
বাকাত। 

বণনাম £ হযবত ইবনে উমর | - মোসলেম 

৩। ভিনি বলিষাছেন £ বাত্রেব নামাযেব সবশেষ নামায বব বেতেবেব 

নামাযে । 

বাণায £ হযবত ইবনে উমব | মোসলেম 

&। তিনি বলিযাছেন £ বেতেবেব নামায দ্বাব! ভোবকে ( নিকটবভা ) 
তাডাতাডি কব । * 

বণনায £ হযনত ইবান উমব | - বোখাবী, মোসলেম 

৫1 বসূলুলাহ (দঃ) বাত্রে ১৩ বাকাত নামায পডিততন। তিনি না 
বসিযা পাচ বাকাত বেতেব পডিতেন। 

বণনাষ £ হযবত আশোশা | --বোখাবী, মোসলেম 

৬। তিনি বাত্রেৰ প্রথম ভানে বা মব্য ভাগে বা শেষ ভাশে বেতেবেব 

নামায পড়িতেন। তিনি বেতেবকে সেহ্নী পর্যন্ত বাডাইবা দ্যাছিলেন। 
বণনায £ হযবত আযেশী |  - _-(বাখাবী, মোসলেম 

৭। বসলল্লাই (দঃ) এন" বাকাত বেতেৰ পড়িতেন। অতঃপৰ তিনি 
দুই ককু দিতেন। তাবপব বশন কক্ দিতে ইচ্ডা বনিতেন তিনি দাডাইয। 
কক, দিতেন। 

বণগ্য 2 হযবত আযেশা | --ইবনে মাষাহ্ 

৮| আমি হযবত আমেশাকে প্রশ্ন কবিলাম : বমূলুলাহ (দঃ)-এব চবিত্র 
সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তিনি বলিন্লন £ তুমি. কি' কুবআন পুড না ? আমি 
বন্লিলাম £ হা । তিনি বলিলেন £ মবীৰ চবিভ্রই কুবআন | আবাব জিজ্ঞাসা 
কবিলায় £ তাঁহাব বেতেবেব নামায সম্বন্ধে আমাকে ভাত বকন | তিনি বলিলেন ঃ 

আমবা তীঁহাব মেসওযাক ও অযুৰব পানি দিতাম। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা! 
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রাত্রে তাহাকে জাগাইতেন। তিনি মেস্ওয়াক কবিযা অযু কবিতেন এবং 
নামায পড়িতেন। তাহার মধ্যে অষ্টম রাকাত ব্যতীত অন্য বাকাতে বসিতেন 

না। তিনি আল্লাহ্র যিকির ও প্রশংসাবাদ করিতেন এবং প্রার্থনা কবিতেন। 
অতঃপব স্ট্লাম না ফিরাইয়া তিনি নবম রাকাত পড়িতেন । অতঃপন তিনি 

বসিয়া আল্লীহর যিকির, ও প্রশংসাবাদ করিতেন এবং প্রার্থনা কবিভেন। 

অতঃপর আমনা শুনিতে পাই এমনভাবে তিনি সালাম ফিরাইতেন। সালামের 

পর তিনি বসিয়া দুই রাকা নামায পড়িতেন। এই এগার রাকাত । শাহাব 

বয়স হইল এবং তিনি স্থলকায় হইলেন, তিনি সাত রাকাত বেতের পড়িতেন 

এবং প্রথম কার্ষের ন্যায় শেষ দুই রাকাতে অনুরূপ করিতেন । এই নয বাকাত। 
রস্লুল্লাহ (দঃ) যখন নামায পড়িতেন, সুদীর্ঘ করিতে চাহিতেন। যখন 

নিদ্রা বা দাড়ানোর কারণে বেদনা তাহাকে অভিভূত করিত, তিনি দিনে 
১২ রাকাত নামায পড়িতেন। আমি জানি না৷ তিনি একই রাত্রে সমস্ত 

করআন শেষ করিতেন কি-না, অথবা ভোর পধন্ত সমস্ত রাত্রি নামাব পড়িতেন 
কি-না, এবং বমযান ব্যতীত সারা মাস রোযা রাখিতেন কি-না । 

বর্ণনা £ হযবত সাথাদ বিন্ হেসাম | ॥ __মোসলেম 

৯। আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : রস্লুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র 
হইলে বাত্রেব প্রথম ভাগে না শেষ ভাগে গোমল কবিতেন, তাহা আমাকে 

বলুন। তিনি বলিলেন তিনি কখণও রাত্রের প্রথম ভাগে, আবাব কখনও 

রাত্রের শেষ ভাগে গোসল করিতেন। আমি বলিলাম ঃ আল্লাহ সবশেষ্ঠ, শর 

আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি সকল কাধ সহজ কবিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা 
কপিলাম ; তিনি কি রাত্রের প্রথম না শৈষ ভাগে বেতের পড়িতেন ? তিনি 

বলিলেন £ কখনও রাত্রের প্রথম ভাগে আবাব কখনও শেষ ভাগে বেতেব 

পড়িতেন। আমি পূবের ন্যায় আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোঁকব কবিলাম | আবার 

জিজ্ঞাসা কবিলাম £ তিনি কি উচ্চস্বরে না নীনশে ফেনাত পাঁঠ কঈিভেন ? 

তিনি বলিলেন : কখনও উচ্চৈ:স্বরে আবাব কখনও নীরবে । আমি পুনৰ 
আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর কবিলাম | 

বর্ণনায £ হযবত গোজায়েফ বিন্ হাবেস। ট _ আবু দাউদ 
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১০। বসূলুলাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যে শেষ রাত্রে নামায পড়িবাব 

অসাযর্্েব ভয কবে, সে যেন প্রথম ভাগেই বেতেব পড়ে 1 শেষে বাত্রে যে 

নামায পড়িবাব ইচ্ছ। বাঁখে সে যেন বাত্রের শেষে বেতেব পড়ে : কেন-না শেষ 

রাত্রেব নামাযে সাক্ষী থাকে এবং উহা উত্তম । 

বর্ণনায ৫ হযবত জাবেব। - মোসলেম 

১১। হযবত আযেশাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম 2 বসূলুল্লাহ্ (দঃ) কত 

রাকাতি বেতেব পড়িতেন? তিনি বলিলেন : চাবি এবং তিন, ছয এবঃ 

তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন বাকাতি বেতেব পড়িতেন। সাতি 
রাকাতের কম এবং তেব বাকাতেব অধিক বেতেব পড়িতেন না। 

বর্ণনা £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবি কাষেস। আবু দাউদ 

১২। বসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেতেৰ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 

ওযাজেব ( অবশ্য পালনীয় )। যেপাচ বাকাতি বেতেৰ পড়িতে চাষ, সে 
যেন তাহা পড়ে এবং যে তিন বাকাতি পড়িতে চাষ, সেযেন তাহা পডে। 

বর্ণনায ঃ হযবত আবু আইয়ুব । - আবু দাউদ 

১৩। বসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদেব নিকট বলিলেন : নিশ্চযই আল্লাহ্ 
তোমাদিগকে একটি নামাবেব নির্দেশ দিয়াছেন। তাহ] বেতেব | লাল বর্ণেব 

উট হইতেও উহা তোমাদেব জন্য উত্তম। এশা এবং ফজবেব মধ্যবতী 
সময আল্লাহ্ ইহাব জন্য নিদিঃ্ কৰিব! দিযাছেন। 

বণনা £ হযবত খাবেজাহ. | -_তিবমিজী 

১৪। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ যে নিদ্রাব জন্য বেতেব পড়িতে 
পাবে না, সে যেন ফজধ (ভোব) হইলে তাহা পড়ে। 
বর্ণনায £ হযবত যাযেদ। 

১৫। বসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ বেতেৰ সত্য । যে বেতের পড়ে না, 

সে আমাদেব দলভুক্ত নহে ( এইভাবে তিনবার বলিযাছেন )। 
বর্ণনায £ হযবত বোরায়দাহ | --আবু দাউদ 



বেতেবেব নামাষ ৫০১ 

১৬। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যে বেতেবেব সময নিদ্রা যায, অথবা! 
ইহা ভুলি! যাঁষ, সে যেন নিদ্রা হইতে উঠিলে বা স্মবণ হইলে বেতেৰ পডে। 

বনননায £ হযবত আব, সাঈদ । -_তিবমিজী 

১৭। হযবত আযেশাকে জিজ্ঞাস কবিপান £ বসুলুপাই (দঃ) কি দিয়া 
বেতেব পড়িতেন? তিনি বলিলেন £ প্রথম বাকাতে “সাব্বে হিসম! বাব্বিকাল 

আলা সৃবা, স্থিতীয বাকাতে 'কুলইযা আইউহান্ কাফেকন” এবং তৃতীষ 
বাকাতে কূল আল্লাহু আহাদ”, এবং শেষ দৃই স্বা পাঠ কবিতেন। 

বানায ঃ হযরত আবদুল আযিয। -জাবু দাউদ 

বেহেশত 

১। বন্গুলে খোদা (দঃ) বলিষাছেন £ বেহেশ্ তেব এক খণ্ড মষ্টিব স্থান পৃথিবী 
এবং ইছাব অতান্তবস্থ সমুদ্য বস্ত হইতে অধিক উত্তম | 

বণনায £ হযবত আবু ভোবাযবা1। --বোখাবী, (মাসলেম 

২। বসূলুল্লাহ (দঃ) বনিযাছেন £ মহান আল্লাহু বলেন, আমি "আমা 
সৎ বান্দাদে জন্য যাহা প্রস্তুত কবিষ৷ বাখিযাছি, তাহা কোন চক্ষ দর্শন 
কবে নাই, কোন কর্ণ শববণ কবে নাই এবং কোন ইদযও হৃদযজম কনে নাই । 
যদি ইচ্চা হয তবে পাঠ বব £ তাহাদেব জন্য নযন তৃতপ্তিকব যাহা ৩প্ত 
আছে, তাহা কেহ জ্ঞাত নহে। 

বন্নাষ £ হযবত আব্. হোবাযকা | -__বোখাবী, মোসলম 

৩। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বেহেশতে এমন একটি বক্ষ 'আছে 
যাহাব চাযাতলে কোন আবোহী না থামিযা ১০০ বৎসব পঞ্স্ত ভ্রমণ কবিতে 

পাবে। তোমাদেব কাহাবও বোহশৃন্ত তাহাব ধনুকেব বাট,যে সমস্ত ভিনিসেৰ 
উপব সূর্য উদয হয এবং অন্ত যায, তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তম । 

বর্ণনাষ £ হযবত আব্ হোবাযরা | - -বোখাবী, মেসিলেম 

8 | হযবত (দঃ) বলিযাছেন--পৃর্ণিমাঝ বাত্রেব চক্্রালোকেন ন্যাষ 
প্রথম দন বেহেশতে প্রবেশ কবিবে। পবে যাহাবা তাহাদেব অনুসবণ 



৫০২ হাদীসে রসূল 

করিবে, তাহারা আকাশের উজ্জ,লতম তারকার 'মত জ্যোতি বিকিরণ 
করিবে । তাহাদের সমুদয় হৃদয় মিলিয়া একজন লোকের হৃদয়ের যত, 
হইবে। তাহাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ থাকিবে না| তাহাদের প্রত্যেকের 
দুইজন করিয়া সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা যুবতী স্ত্রী থাকিবে । সৌন্দর্যের জন্য হাড় ও 
মাংসের ভিতর দিয়৷ তাহাদের পিহনের পায়ের মঞ্জ। দেখ। যাইবে । তাহার! 

সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র গুণরীতন করিতে থাকিবে | তাহারা রোগ-ব্যাধি 
এবং মলমূত্র হইতে মুক্ত । তাহাদের থথু থাকিবে ন|, নাসিক। অপরিৎক।র. 
হইবে না । তাহাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নিমিত পাব্রদধূহ থাকিবে । তাহ।দের 
চিরুনী স্বর্ণ শিমিত ও পাত্র 'অনুর। নিমিত হইবে। ঘর্ণ হইবে মেশৃকের 
মত (স্ব্াণ যুক্ত) | তাহাদের একই ম্বভাব হইবে এবং ত'হদের দেহ তহ।নের 

পিত। আদমের দেহের ন্যায় ৬০ হাত দীরধ হইবে । 
বর্ণনায় : হযরত আবু হোরায়রা। _ বোখ্যবী, মোসলেম 

& | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেহেশৃতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিবে. 
সে আমোদ-স্ফুতিতে থাকিবে । ক্চেন অভাব থাকিবে না। বস্ত্র পুরাতন 
হইবে না এবং যৌবন সমাপ্ত হইবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র৷ । _ মোসলেম 

৬। রপৃলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, 

তোমাদের চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য থাকিবে, কখনও রোগ হইবে না, তোমরা চিরঞ্রীব 
হইবে, কখনও মৃত্যুমখে পতিত হইবে মা। চিরজ্র্খী থাকিবে, কখনও 
অভাবগ্রস্ত হইবে না| | ৃ 

বর্ণনায় ঃ$ হযরত আব. হোরায়র] | . শীআোসলেম 

৭] রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন--বেহেশৃতে সর্বাপেক্ষা নিন সন্মান 
রী ব্যক্তির হইবে যাহাকে আল্লাহ্ বলিবেন £ আশ! কর। অতঃপর নে আশার 
পুর আশা করিতে থাকিবে । তিনি বলিবেন ২ তুমি কি আশা কবিষ্বাছ ? 
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সে উত্তর করিবে £ হী। তিনি তাহাকে বলিবেন £ যাহা তুমি আশা করিয়াছ 
তোমাৰ জন্য তাহা হইবে এবং তাহার সঙ্গে তদনুরূপই পাইবে। 

বর্ণনা £ হযরত আৰু হোরাযব। | - মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেহেশ্তবাসী কেশ এবং দাড়ি শূন্য 
হইবে, চোখ সুরমাযুক্ত হুইবে, তাহাদের যৌবন নিঃশেষ হইবে না, তাহাদের 
পোশাক জীর্ণ হইবে না । 

বর্ণনায় £ হযবত আব. হোবায়ঝ | * _তিবমিজী 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ বেহেশৃত স্যম্টি করিয়া জিবাঈলকে 
বলিলেন, যাও এবং ইহার দিকে তাকাও । তখন সে ইহাব প্রতি এবং 

ইহার অধিবাসীদের জন্য যাহা স্হিট করিয়াছেন তৎ্প্রতি তাকাইল | তারপর 

সে আসিয়া কহিল £ হে প্রভূ! তোমার সম্মানের শপথ,, ইহার কখা যে 

শুনিবে, সে-ই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে । অতঃপর ইহাকে তিনি বিপদের 

দ্বারা আবৃত করিলেন এবং জিব্াঈঈলকে বলিলেন : হে জিবরাঈল ! যাও 

এবং ইহার দিকে তাকাও | সেগিযা ইহার দিকে তাকাইল । তারপর আসিয়া 

কহিল : হে প্রভু! আমার ভয় হয়, ইহার মধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে 
পারিবে না । আল্লাহ দোযখ স্মফ্টি করিয়া জিন্রাঈলকে বলিলেন £ যাও এবং 

ইহার দিকে তাকাও | সেগিয়া উহার দিকে তাঁকাইল্র। তারপর তাসিয়া 

কহিল : হে প্রভু! তোমার সম্মানের শপথ, ইহার কথ! যে শুনিবে, সেঁ ইহার 
মধ্যে প্রবেশ করিবে না । অত:পর ইহাকে তিনি লোভ-লালসার দ্বারা আবুত 

করিলেন এবং জিব্রাঈলকে বলিলেন : হে জিব্রাঈল ! যাঁও এবং ইহার দিকে 
তাকাও। সে শিয়া উহার দিকে তাকাইয়া বলিল £ হে প্রভু! তোমার 
সম্মানের শপথ, আমার ভয় হয়, ইহার মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিবে। 

বর্ণনাম ই হযবত আবু হোবাযর।। --তিবমিজী, আবু দাউদ, নেসাষী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন £ প্রাতঃকালে অথবা সন্থ্যাকালে 
আল্লাহর পথে ভ্রমণ করা "পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা 
অধিক উত্তম | বেহেশৃতবাসী রমশীদের কোন রমণী যদি লুকাইয়া পৃথিবীতে 
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দৃষ্টিপাত কবিত তাহা হইলে তাহাব মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হইযা যাইত 

এবং সুগন্ধে ভবপুব হইযা উঠিত। তাহাব মাখাব কেশগুচ্ছ পৃথিবী এবং 
তত্মধ্যবর্তী দ্রব্য অপেক্ষা অধিক উত্তম | 

বর্ণনা £ হযবত আনাস । -মোপলেম 

১১। বসলুলাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ বেহেশতের মধ্যে নিশ্চযই একটি বাজাব 
আছে। তাহাবা প্রতি সপ্তাহে এখামে আসিবে । উত্তবেব বাযু প্রবাহিত হইযা 
তাহাদেব মূখে এবং বস্ত্রে লার্গিবে। তাহাতে তাহাবা আনও সুশ্রী হইবে। 

তাহাদেব স্ত্রীদেব নিকট শিষা দেখিবে যে, তাহাদেব পৌন্দ্য আবও বৃদ্ধি 
পাইযাছে। স্ত্রীগণ তাহাদিগকে বলিবে'; জাঁবাহব শপথ, তোমবা আমাদিগকে 
ত্যাগ কবিষাচ মবধি তোমাছেৰ সৌন্দর্য আবও বৃদ্ধি পাইযাচে | তাহাব৷ বলিবে £ 

আল্লাহব শপখ, তোমবা যাওযা অবধি তোমাদেব সৌন্দর্য অনেব বৃদ্ধি পাইযাছে। 
বণনা £ হযনত আনাস । -- মোসলেম 

১২। বসূলুষ্ভাহ (দঃ) বলিধাচছেন £ বেহেশৃতেব মধ্যে যুমিনকে সঙ্গম 
কবিবাব জন্য এইবপ এবং এইবপ শক্তি দেওযা হইবে । প্রশ কবা হুইল £ 

হে আল্লাহ্ব বসুল। তাহা কি সে পাবিবে? তিনি বনিলেন: তাহাকে 

১০০ জন লোকেব শক্তি দেওযা হইবে। 

বর্ণনা ঃ হযবত আনাস । __তিবনিজী 

১৩। বসূলুলাহ্ (দঃ) বলিযাচেন £ যাহাবা বেহেশতে আছে, তাহাদেৰ 
নখবেব শ্যাষ ক্ষুদ্র একটি জিনিসও যদি পৃথিবীতে আমিযা পড়িত, তাহ 
হইলে আবাশ সমূহ্গ এবং পূশিবীব মধ্যেব সমুদষ বস্থই আলোকিত হইয়া 
যাইত। যদি বেহেশ্তবাসীদেব বোন লোক লকাইযা দেখিত এবং তাহাব 
অঙ্গলী দূষিটশোচব হইত্র তবে ইহা উজ্জল সূর্যালোককেও পবাজিত কবিত, 
যেমন তাবকাব জ্যোতি? সুধেব জ্যোতি মলিন কবিষা দেয। 

বণশায £ হযবত সাযাদ খিন্ আব এক্কাস। - তিনমিজী 

১৪। নসুলুলাহ্ (দঃ) বলিষাচেন £ বেহেশতের বাজাবে বোন ক্রয- 
বিক্রষ হইবে না, স্ুস্ব নব-নাবী চলাফিনা কবিবে। কোন প্রকষ যখনই 
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কোন স্তরীলোকর সঙ্গ পছন্দ করিবে, তখনই সে তাহার সহিত সহবাস কবিতে 

পারিবে । 
বর্ণনা £ হযরত আলী। __তিবমিজী 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে সবাপেক্ষা 
নিয় পদমধাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরও আশি হাজাব দাস এবং ৭২ জম স্ত্রী থাকিবে : 

জাবিয়া এবং ছানার দূরত্বের সমান মণি-মুক্তার একটি তাবু স্থাপন করা 
হইবে । রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ বেহেশ্ তবাসীদেন্র চোটি বা বড যে-ই 
মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে বেহেশতে ৩০ বংসবের যুবক কবিমা দেওযা হইবে। 
সে আর বৃদ্ধ হইবে না । দোষখেব অধিবাসীরাও এইবপ হইবে । তিনি আরও 

বলিয়াছেন £ তাহাদের মাথায় টূপি থাকিবে । তাহার যধ্যে যে সর্বনিশ্েব মুক্তার 
টুপি থাকিবে, তাহা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবতীস্থান আলোকময করিবে । 
তিনি বলিয়াছেন £ যখন কোন বিশ্বাসী বেহেশতে কোন সম্ভানেব আকাউক্ষা 
করিবে, ( তখনই ) তাহার ইচ্ছানুযায়ী এক সুহূর্তে গর্ভ এবং জনন হইবে। 

বর্ণনায ঃ লযবত আবু সাধীদ | -তিবমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

১৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ নিশ্চযই বেহেশ্তে সুন্দর কৃষ্ঃবর্ণ 
চক্ষু বিশিষ্টা কৃমারী যুবতীগণেন এক সভা হইবে | তাহাতে তাহাবা যে 
শব্দ করিবে, তাহা কোন স্থ্ট প্রাণী অদ্য পর্যন্ত শুবণ করে নাই । তাহারা 

বলিবে £ আমবা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব, আমাদের মরণ নাই ; আমবা সুখে 

থাকিব, আমাদের দৃঃখ নাই। আমবা সন্তুষ্ট থাকিব, আমবা অসন্তট হইব 
না| যাহাদেৰ জন্য আমরা এবং জামাদেব জন্য যাহাবা, সবলেই স্খী। 

বর্ণনায £ হযবত আলী । -তিবমিজী 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাডেন : বেহেশ্তেব মধ্যে পানি, মধু, দুগ্ধ 

এবং মাদের সমুদ্র রহিয়াছে । 
বর্ণনাষ £ হযবত হাকিম । ' -তিবমিজী 

১৮। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বেহেশত ও দোবখ পবস্পব তর্ক 
করিযাছিল | দৌষখ বলিল £ অহংকারী ও অত্যাচাবীদিএকে দেওয়া হইয়াছে 
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আমাকে । বেহেশত বলিল £ আমাব কি হইয়াছে যে, মানুঘেব মধ্যে দূর্বল, 
নির্দোষ এবং অসতর্ক লোকগণ ব্যতীত আমাব মধ্যে অন্য কেহ প্রবেশ 
করে নাই। আল্লাহ্ বেহেশ্ তকে বলিলেন : তুমি আমাব ককণা, তোমার 

স্বাবা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ককণা প্রদর্শন কবি। তিনি দোযখকে বলিলেন £ 

তুমি আমাব শান্তি। আমাব দাসদেব মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি 
তোমাব ছ্বাবা শাস্তি প্রদান কবি, কিন্ত তাহাদেব দ্বাবা তোমাদের উভযকেই 
পূর্ণ কবা হইবে । দোবখেব ব্যাপাবে, আল্লাহ তীহাব পা না দেওযা পর্যন্ত 
উহা৷ পূর্ণ হইবে না । তখন উহা বলিবে : যথেষ্ট হইযাছে, যথেষ্ট হইযাছে। 

তখন উহ। পবিপূর্ণ হইবে এবং উহাব কিছু অংশ অন্য অংশে নিকটে আসিবে। 
আল্ল'হ ঢাহাব স্থষ্টিবাজিব মধ্যে কাহাকেও অতাচাব কবিবেন না। বেহেশ্তেব 
ব্যাপাবে, নিশ্চই আল্লাহ উহাকে স্থষ্টজীব দান কবিবেন। 

বর্ণনা ঃ হযবত আব. হোবাষরা --বোখাবী, মোসলেম 

ব্যবদ। বাণিজ্য 

ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ উপার্জনেব একটি শ্রেষ্ঠ উপায। আল্লাহ্ কৃবআনে 
বলেন “ পৃথিবীতে ছডাইয়া পড এবং আল্লাহ্ব সম্পদ অন্বষেণ কব।' 
ব্সূলুললাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ “জীবিকাব ১০ ভাগেব ৯ ভাগই ব্যবসা 

বাণিজ্যে নিহিত ।” তিনি আবও বলেন ; “বিশ্বাসী ব্যবসাধী বিচাবের দিন 

নবী, শহীদ এবং সত্যবার্দীদেব সঙ্গে থাকিবে ।” তিনি,নিজেই বিৰি খাঁদিজাব 

কর্মচাবী হিসাবে ব্যবসা কবিযাছিলেন। 
১। বসূনুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সাধু ব্যবসায়ী বখন ক্রয-বিক্রয কবে 

এবং কোন বিবোধ মীমাংসা কবে তখন আল্লাহ তাহাব উপব অনুগ্রহ অবতীর্ণ 
কবেন। 

বর্ণনায £ হযবত ভ্রাবেব। _-বাইহাকী 

২। বসূলুগাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £বাণিজ্া-সম্তাবেব জন্য শপথ উপকারী, 
কিন্ত ইহা প্রাচর্ধতাকে বং কবে 

বর্ণনুষ £ হযবত আব হোরায়বা। - বোখারী, মোসলেম 
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৩। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ সত্যবাদী বিশ্বাসী ব্যবসাধী , নবীগণ, 
সত্যবাদীগণ এবং শহীদগণেব সঙ্গে থাকিবে । 

বর্ণণয £ হযবত আবু সঈদ | -তিরমিজী, ইবৃনে মাযাহ্ 

৭। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যাহাবা খোদাতীক, ধামিক ও সত্য- 
বাদী তাহাব। ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসাধীগণ বিচাবেব দিনে পাপী হইয। 
উদ্থিত হইবে । 

বর্ণনা £ হযবত আৰ ওবায়দাহ্। ইবনে মাধাহ, তিবমিজী 

& | বসলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ মুসলমানের ক্রয কব দ্রব্য যে ব্যক্তি 
ফেবত লয, বিচাবেব দিন আল্লাহ্ তাহাব দোষ ফেবত লইবেন । 

বণনা £ হযবত আবু হোবাযবা | -আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

৬। তিনি বলিযাছেন £ উভষেব সম্মতি ব্যতীত (ক্রেতা ও বিক্রেতা! ) 
পৃথক হইযা যাইবে না। 

বর্ণনা £ হযবত আবু হোবাযবা | --আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ 

৭। একটি লোক বসূলূল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ ত্রয-বিক্রযে আমি প্রতাবিত 
হই'। তিনি বলিলেন : যখন ভ্রয-বিক্রষ কব তখন বল: কোন প্রতাবণ। 

নাই | লোকটি তাহাই বলিত। 
বণনা ঃ হযরত ইবনে উমব | -বোখাবী, মোসলেন 

৮। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ খবিদ্দাৰ ও বিক্রেতাব ক্রযেব স্বাধীনতা 
ব্যতীত তাহাদ্বে প্রত্যেকেবই' শবীকেব উপব কর্তৃত্ব বা অধিকাৰ বহিযাছে 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাবা পৃথক না হয। অন্য বর্ণনষ £ যখন খরিদ্বাব ও 
বিক্রেতা কারবাব কবে, তখন পর্যস্ত তাহাদের প্রত্যেকেবই স্বাধীন ইচ্ছ। 
আছে যতক্ষণ তাহাবা পৃথক না৷ হযবা তাহাদের মধ্যে কোন শর্ত ন। থাকে । 
যখন কোন শর্তে কাববাব হয, তখন উহা বাধ্যতামূলক হইঘা যায্ | অন্য 
বর্ণনা : খরিন্ধাৰ ও বিক্রেতা পৃথক না৷ হওষা পর্যস্ত, অথবা পবস্পব ইচ্ছা 
না কবা পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছাব উপবে থাকে । 

বণনায ও হযবত ইবনে উর | _নেশকাত 
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৯। বস্লুল্লাই (দঃ) বলিযাছেন : যখন ক্রেতা ও বিক্রেতাব মধ্যে মতভেদ 
হয, তখন বিক্রেতাৰ উপব প্রমাণ অথবা শপথ এবং ক্রেতাৰ কাববাবে 

স্বাধীনতা আছে । অন্য বর্ণনা £ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতাৰ মতভেদ হষ এবং 
বিক্রেতা তাহাব কথাব উপব স্থিব থাকে, তখন তাহাদেব প্রমাণ না থাকিলে 
বিক্রেতাব কথাই ঠিক ধবিতে হইবে । অথবা দইজনেই বশববাব পবিত্যাগ 

বা বাতিল কবিতে পাবে। 
বর্ণনায £ হযবত আবদৃ্লাহ্ বিন্ মসউদ | _-তিবমিজী, ইবনে মাষাহ্ 

১০। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ শর্ত খাকা ব্যতীত পৃথক ন্) হওযা 
পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাৰ স্বাধীনতা আঁচে । উহা টবধ নয যে, একজন 

অন্যজন হইতে কাববাবে লোকসানে ভন্য পৃথক হয। 
বর্ণনাষ £ হযবত আমব বিন্ শোযায়েব । _তিবমিজী, আন দাউদ 

১১। তিনি বলিযাছেন: পৃথক না হয পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাব 

স্বাধীন্তা আছে । যদি তাহাবা সত্য বলে এনং দোষ প্রকাশ কবে তাহাদেব 
কাববাবে ববকত বা প্রতুলতা আসে এবং যদি মিথ্যা বলে ও দোষ গোপন 
কবে, তাহাদেব কাববাবেব ববকত বা প্রতুলতা নষ্ট হষ। 

বর্ণনাষ ঃ হযবত হাকিম বিন হেজাম। _-তিবমিজী, আবু দাউদ 

ব্যবসায়ে হারাম জিনিস 

(১) শ্রীলোকেব দৃ'্ধ, (২) ওলানেব দ্ধ, (৩) শুকবেব লোম, (8) 
' মানুষেব লোম, (৫) কোন প্রাণীব পশম, (৬) মদ, (৭) শুববেব মাংস, 
(৮) আকাশের পাধধী না ধবা পর্যস্ত, (৯) পানিৰ যাছ না ধবা পর্যস্ত, 
(১০) দখল না৷ লইয! বিক্র, (১১) পানি বা ঘাস বিক্রম বা বন্দোবস্ত 
দেওযা, (১২) নিজেব এব" পবিজন বর্গেব খোবাকী না বাখিসা খাদ্য শশ্য 
বিক্রয, (১৩) ফলবা শস্য পঞ্ক হওযাব পূবেই বিক্রয করা অবৈধ । 

১ বস্লুল্লাহ্ (দঃ) 'মোজাবানাত' (কোন অনির্দিষ্ট পবিমাঁণেব কোন 

বস্ত নিদিষ্ট ওজন বা মূল্যেব পবিবর্তে ) বাববাব নিষেধ কবিযাছেন। অন্য 
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বর্ণনা : ইহ শস্য হইলে পরিমিত খাদ্যের বিনিমযে উহ বিক্রয় করা। 
হযরত (দঃ) এই সমস্ত কাববাঁব নিষেধ কবিযাছেন। অন্য বণণায় £ তিনি 
মোজাবানাত কারবাব নিষেধ কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : খেজুর গাছের 
মাথায যে খেজুব আছে, তাহা নিদি্ পরিমাণ শুক খেজবেব বিনিময়ে এই 
শর্তে বিক্রম কবা ; যদি বেশী হয তাহা আমাব'জন্য এবং যদি কম হয়, 
তাহাব জন্য আমি দাঁষী নই | 

বর্ণনাষ £ হযবত ইবনে উমব। --বোখাবী, মে পিলেক 

২। তাহাবা বাজাবের প্রথম দিকে খাদ্য শস্য ক্রয় করিত এবং তথায়ই 

উহা নিক্রষ কবিত | স্থানান্তর না হওয৷ পর্ষস্ত উহা বিক্রয় করিতে রসূলুল্লাহ 
(দঃ) নিষেধ করিযাছেন। 

বর্ণনা £ হযবত ইবনে উমর । - আবু দাউদ 

৩। তিনি বলিয়াছেন : যে খাদ্য শস্য ক্রয় কবে, তাহা পবিমাণ না করা 

পর্যন্ত যেন বিক্রষ না করে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উর । --বোখাবী, মোসলেম 

&1 বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : বাজারে না নামান পর্যন্ত বাণিজা- 
সম্ভাবে অগ্রবতী হইও না। 

বণনায় : হযবত ইবনে উমব। --বোখাবী, মোসলেম 

৫। তিনি বলিযাছেন £ কেহ যেন তাহার ভাইয়ের ক্রযের উপবে ক্রয় 

না কবে এবুং কেহ যেন তাহার ভাই যাহাকে বিবাহ কবিতে চায়, তাহাকে 
তাহাব নুমতি ব্যতীত যেন বিবাহ কবিতে না চায়। 

বর্ণনাষ £ হযবত ইবনে উমঘ | _ মোধলেম 

৬। খেজুব পন্ধ না হওয়া পর্যস্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) বিক্রয় কবিতে নিষেধ 
করিযাছেন। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উনব | --তিবমিজী 

৭ খেজব বাহিব হওয়ার পরযে ব্যক্তি বক্ষ ক্রয' করে, ক্রেতা কোন 
শর্ত না করিলে ইহরি ফল বিক্রেতার জন্যই হইবে । যেব্যক্তি এমন দাস 
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ক্রয কবে যাহাব সম্পত্তি আছে,সে যদি কোন শর্ত না কবিযা থাকে তবে 
উহাৰ সম্পত্তি বিক্রেতাৰ জন্য হইবে । 

বণনায় £ হযবত ইবনে উমব। _ মোসলেম 

৮। বসূলুলাহ্ (দঃ) ওযাল! বিক্রব (মুক্ত দাসেব সম্প্ডিতে উত্বাখিকাবী 
হওয়া অধিকাব) এবং হেবা কবিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমব। _ বোখারী, মোসলেম 

৯। বসূলুল্লাহ (দঃ) ফল ভাল (নির্দোষ) হইয়া বাহিব না হইতে বিক্রষ 

কবিতে নিষেখ কবিষাচ্ছেন | অনা বর্ণনায £ খেজব পাকা না হইতেই এবং 
শস্য সাদ! এবং অনিষ্ট হইতে বেহাই না পাওবা পর্স্ত বিক্রষ লবিতে নিষেধ 

. কবিযাছেন। 
বণনা ৫ হযবত আবূ হোবায়ব। | _ বোখারী, মোসলেম 

১০। বসূলুললাহ্ (দঃ) আবিষাতেব অনুমতি দান কবিবাছেন। ইহ নিপিষ্ট 
পবিমাণ শুষ্ক খেজুব পাঁচ ওয়াসাকেব কম জিনিসেব বিনিমবে [বত্রষঘ কবা। 
(৬০ সাযাতে এক ওযাসাক এবং প্রা চাবি সেবে এক সা'বা)। 

বর্ণনায € হযবত আব. হোবায়ব। | _-বেখাবী, মোষলেম 

১১। তিনি বলিযাছেন £ ক্রয বাদিবাব জন্য উট সমুহের শিক আগেই 
যাইও না| তোমাদেব কেহই অন্য কাহাবও ক্রযেব উপব ক্র কবি না। 

কাববাবে একে অনাকে বাধা দিও শা । কোন শহববাসী গ্রাযবাসীব নিকট 

বিক্রব কবিও না। উট ও ছাগীৰ দুগ্ধ ফিবাইমা বাখিও না। উট ও ছাগীব 

ক্রেতা দুপ্দ দোহনেব পব দুইটি স্বাবীন ইচ্ছা আচে । সে ইচ্ডা কবিশে 
বাখিতে পাবে এবং ইচ্ছা না কবিলে সে এক সাবা শুষ্ক খহব সহ 

তাহাদিগকে ফিবাইযা দিতে পাবে । অন্য বণনাষ ; ওলানেব দ্দ সহ কোশ 

ছাগী ক্রঘ কবিলে, তিন দিন পধন্ত তাহাব স্বাধীনতা আছে । অতপব সে 
উহা ফিবাইযা৷ দিলে এক সা'যা খাদ্য শস্য সহ (আটা নহে) উচ্চা কিবাইযা 
দিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবূ হোবাযবা | -- মোসলেম 
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১২1 বস্লুলাহ্ (দঃ) বলিষাচ্েন ঃ শস্যে ব্যবসাধীব সহিত অগ্পেই 

সাক্ষাৎ কবিও না। যে.তাহাব সহিত অগ্পেই সান্মা কবিযা কিছু ক্রুয 
কবে, তাহাৰ মনিব বাজাবে আসিলে, তাহা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে। 

বণনায় £ হযবত আবূ হোবাধর॥ | - মোসলেম 

১৩। তিনি বলিযাছেন : কোন ব্যক্তি বেন তাহাব ভ্রতীব ক্রযেব উপবৰ 

ক্র না কবে। 

বর্ণনা * হযবত আব হোঁবায়বা | _ মোসলেম 

১৪। বস্লুল্লাহ্ (দঃ) পাথব নিক্ষেপ ছাবা ক্রয কবিতে এবং দখলে 
না আসা পর্স্ত কোনও দ্রব্য বিক্রষ কবিতে নিষেধ কবিযান্ছন। 

বর্ণনায ঃ হযবত আবূ হোবাযবা | _ মোসলেম 

১৫। তিনি বলিযাছেন £ অতিবিজ্ত পানি খিক্রয লব্দ অর্থ দ্বাবা তৃণ 
ক্রথ করা যাইবে ঘা । 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোবায়বা | __?নাখানী, যোসলেম 

১৬। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি খাদ্য শস্যেব স্তুপেব নিক দিষা বাইবাব 
কালে স্বীয হস্ত স্তুপেব অত্যন্তবে প্রবেশ কবাইযা দিলে তাহাব অঙ্গলী 
ভিজিয! গেল । তিনিজিজ্ঞাসা কবিনোন £ হে শস্যেব মালিক। ইহা বি?সে 

বলিল * বৃষ্টিতে ভিজিযান্ছুণ৷ তিনি বপিলেন £ ভুমি কি ইহা শস্যেব উপৰি- 
ভাগে বাখিতে পাঁখিলে না ? তাহা হইলে লোকে' দেখিতে পাত । বে প্রতাবণ। 
কবে সে আমাব দলভুক্ত নছে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবূ হোবায়বা। - মোসলেম 

১৭। রসুলুল্লাহ (দঃ) এক বিক্রযে দুই বান লাভ কবিতে নিষেধ 

কবিঘাছেন। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবু হোবায়বা। " _-তিবষিজী 

১৮। তিনি বলিযাছেন £ তোমাদের পূ্বর্তী,এক লোক অন্য এক' লোক 
হইতে জমি খবিদ' কবিযাছিল। ক্রেতা জমিতে স্বর্ণ পুর্ণ, একটি পাত্র দেখিতে 
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পাইয়। বিক্রেতার -নিকটে গিয়া! বলিল $ তোমার স্বর্ণ আমার নিকট হইতে 

লও। আমি ওধু জমি খরিদ করিয়াছি, তোমার নিকট হইতে ত্বর্ণ খরিদ 
করি নাই | বিক্রেতা বলিল £ আমি তোমার নিকট জমি এবং উহার মধ্যে 

যাহা আছে তাহাঁও বিক্রয় করিয়াছি । অতঃপর তাহার উভয়ই ইহার বিচারের 

জন্য এক ব্যক্তিকে বলিল। বিচাবক বলিলেন : তোমাদের কি সন্তান-সম্ভতি 

আছে ? একজন বলিল £ আমার একটি পুত্র আছে। অন্যজন বলিল : আমার 

একটি কন্যা আছে । বিচাবক বলিলেন : বালককে কন্যাটি বিবাহ করাইয়া 

দাও এবং উহা হইতে কতক ইহাদের জন্য ব্যয় কৰ এবং দান কর | 
বর্ণনায়; হযবত আব্. হোরায়ব! | -বোখাবী, মোসলেম 

১৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফল পাকা না৷ হওয়া পরন্ত বিক্রয করিতে নিষেধ 
করিযাছেন। জিজ্ঞাসা করা হইল £ পাক হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিলেন £ 
যে পরধস্ত লাল না হয়। তিনি পুনঃ বলিলেন £ তুমি কি চিন্তা করিয়াছ যে, 
যখন আল্লাহ্ কাঁচা খেজুব নিষেধ করিয়াছেন, তখন কিসের জন্য তোমাদের কেহ 
তাহার ভ্রাতার মাল লইবে ? 

বর্ণ নায ঃ হযবত আনাস। -_ বোখাবী, মোসলেম 

২০। রসূলুল্লাহ (দঃ) আঙ্গুব কৃষ্ণবর্ণ না হওয। পর্যন্ত এবং খাদ্য শস্য 
শক্ত না হওযা পর্যন্ত ক্রয-বিক্রষ করিতে নিষেধ কবিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযবত আনাস । -_তিবমিজী, আবূ দডিদ 

২১। কেলাব সম্পদাযেব একজন ঘোড়াব ভাড়া! সর্বন্কে জিজ্ঞাসা করিলে, 

তিনি তাহাকে নিষেধ কবিলেন | সে বলিল £ আমরা ঘোড়া ভাড়া দেই এবং 

উপকার পাই'। রস্লুলাই (দঃ) তাহাকে উপকাব পাইতে অনুমতি দিলেশ। 
ছলে ৩৯ ৬৬ 

বণনায় £ হযবত আনাস । --ভিবযিজী 

২২। রসুনুলাহ (দঃ) মোখাবাবাহ (বর্গা ), মোহালাকাহ ( একশত 
ফারক, আটার বিনিষষ খাদশস্য বিক্রুষ করা, প্রায় আট সেবে এক ফারক ), 

মোজাবানাহ্ (একশত মারক বৃক্ষের উপবিস্থিত খেক্গরের বিনিময় 
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শুষ্ক খেজুর বিক্রয় করা ), মোখাবারাহ (এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ 

শস্যে জমি বর্গা টিনা কিনি রানার রর বারা সা 
দিয়াছেন | 

বর্ণনায় ঃ হযরত জাবেব। - মোসলেম 

২৩। হযরত (দঃ) গাছের উপরে ফল থাকিতে কয়েক বৎসরের জন্য 

বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং অনি হইতে রক্ষার জন্য অপেক্ষা 
করিতে বলিয়াছেন । 

বর্ণনায় 2 হযরত জাবের । -সমোসলেম 

২৪। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে 
শুষ্ক খেজুর ক্রয় কর এবং পরে উহার দোষ বাহির হয়, ইহা তোমার 
পক্ষে বৈধ নহে যে, উহা হইতে কিছু গ্রহণ কর। তুমি কিসের বিনিময়ে 
অন্যায়তাবে তোমার ভ্রাতার মাল গ্রহণ করিবে ? 

বর্ণনায়; হযরত জাবের । - মোসলেম 

২৫। রসূলুলাহ (দঃ) উটের মোজা, পানি এবং চাষ করিবার জঙি ক্রয়- 
বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায £ হযরত জাবের | --মোসলেম 

২৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) অতিরিক্ত পানির ব্যবসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
বর্ণনায় ঃ হযবত জাবের । মোসলেম 

২৭1 রস্লুলাহ্ (দঃ) অতাবী এবং অবিবেচক লোকের সহিত এবং 
ফল বড় শা হইলে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন 

বণনাষ : হযরত আলী । _ আব দাউদ 

২৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ অগ্রিম দাদনে ক্রয়-বিক্রয় হালাল 

নহে এবং এক বিক্রর়ে দূই শর্ত নাই। দখলে না আস। পধস্ত কোন লাভ 
নাই । তোমার দখলে যাহা নাই, তাহার ক্রয়ন্ববিক্রয় নাই 1 

বর্ণনায় ঃ হযরত আমব বিন্ শোঁয়ায়েব | -তিরষিজী 

৩৩-- 



৫১৪ হাদীসে রস্ল 

২৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে দোষ-ক্রটিপূর্ণ কোন দ্রব্য প্রকাশ 
না করিয়া বিক্রয় করে, সে আল্লাহ্র ক্রোধের মধ্যে থাকে বা ফিরেশতাগণ 
তাহাকে অভিসম্পাত করিতে থাকে । 

বণনায় ১ হযরত ওয়াসেল। | _ইবনে মাযাহ, 

ব্যভিচার বা জিনা 

ব্যভিচার বা জিনা হারান। ইহা অবৈধ না হইলে সমাজে বিশৃউ্খলা দেখা 
দিত এবং কে কাহার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিস তাহা স্থির করা যাইত না"। 

বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত 
ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর জন্য ১০০ বেত্রাধাত শান্তিস্বরূপ সাব্যস্ত করা 
হইয়াছে । করআন বলিতেছে £ “ব্যভিচারের নিকটবতাঁ হইও না। ইহা 
অশ্রীল কাধ এবং অসৎ পন্থা |” বাভিচার প্রমাণের জন্য চারি জন সাক্ষী 
দরকার। তাহারা সকলেই 'ধলিবে যে, তখন এই ঘটনা তাহারা সচক্ষে 
দেখিয়াছে! একজন সাক্ষী চারিবার স্বীকারোক্তি করিলেও হয় । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সাক্ষাতে দুই ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল। 

উহাদের মধ্যে ' একজন বলিল £ আল্লাহর কুরআন অনুসারে আমাদের মধ্যে 

বিচার করুন। অন্যজন বলিল : আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে আমাদের 
মধ্যে বিচার করুন এবং আমাকে কথা বলিতে অনুমতি দিন। তিনি 

বলিলেন: বল। সে বলিল: আমার ছেলে তাহার মজুর ছিল এবং সে 
তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে । কেহ কেহ বলিল ₹ আমার ছেলেকে 

পাথর দ্বারা হত্যা করা হইবে । আমি তাহার বদলে ১০০ ছাগ এবং আমার 

একজন দাসী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিলাম । অতঃপর আমি বিদ্বান লোকদের 

নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমার ছেলেকে ১০০ বেরাধাত করার 
রিধান আছে এবং এক বৎসর নিবাসন দণ্ড আছে : এবং তাহার স্ত্রীর 

পাথর দ্বারা মৃত্যুদণ্ড আহে । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ সাবপান ! যাহার 

হাতে আমার জীবন তাহার শপথ, আমি আল্লাহ্র কিতাব অন্সারে বিচার 
করিব। চাগ এবং তোমার দাসীকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে । তোমার ছেলেকে 

১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নিবাসন দণ্ড দেওয়া হইবে । হে ওনায়েস! 



ব্যভিচার বা জিন! ৫১৫ 

তোমার সন্বন্ধে এই যে, তুমি মেয়েলোকটিকে প্রাতে নিয়া আসিবে । যদি 
সে স্বীকার করে, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। অতঃপর ক্ত্রীলোকটি 
স্বীকার করিল এবং তাহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইল । 

বর্ণনায় ৫ হযরত আবূ হোবায়রা | - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আসিয়া ভাহার 

নিকট বলিল £ আমি ব্যভিচার কত্বিয়াছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) 
তাহার দিক হইতে অন্য দিকে ফিরিলেন। তীহার মুখমগুলের অর্ধেক 

যাহা! সামনে ছিল সে তাহা ফিরাইয়া বলিল £ আমি ব্যভিচার বা জিন৷ 
করিয়াছি । তিনি অন্য পার্শে ফিরিয়া গেলেন । যখন (এইভাবে) ঢারি বার 

সেসাক্ষ্য দিল, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি সু 

কি পাগল ? সে বলিল £ না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি 
বিবাহিত ? সে বলিল : হাঁ । তিনি আদেশ দিলেন £ তাহাকে পাখর দ্বারা 

মার। ইবনে সেহাৰব বলেন £ যে লোকটি জাবের বিন্ আবদুল্লাহকে এই 
কথা বলিতে শুনিয়াছে সে আমাকে বলিল £ আমরা তাহাকে মদীনাতে পাখর 

দ্বারা মারিয়া ফেলিলাম | যখন একটি পাথর তাহার দিকে মারা হইল, সে 

পলাইয়া গেল। আমর! তাহাকে প্রান্তরের মধ্যে ধরিয়া পাথর মারিতে 
মারিতে মারিয়া ফেলিলাম। 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | __বোখারী 

5। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের কোন দাসী যদি ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয় এবং তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নিধারিত বেত্রাঘাত তাহাকে দেওয়া 

হইবে। অত:পর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না| যদি সে তৃতীয় বার 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয এবং উহা প্রমাণিত হয়, তবে কেশের রজ্ভূর বিনিময় 

তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। 

বর্ণনায় ১ হযরত আবু হোরায়বা | _বোখারী, মোসলেম 

8৪ মার্গের আসলামী (নামক চিন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট 
বলিল যে, সে ব্যভিচার করিয়াছে । রসূলুল্লাহ তাহার দিক হইতে পার্খ 



৫১৬ হাদীসে রসূল 

বদলাইলেন। সে অন্য পার্শ হইতৈ আসিয়া বলিল, সে ব্যভিচার বা জিনা 

করিয়াছে । রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পুনঃ পার্শ বদলাইলেন | এইভাবে চতুর্থবার বলার 
পর তাহার সম্বন্ধে আদেশ হইল এবং একটি মাঠে নিয়া তাহাকে পাথর দ্বারা 

মারা হইল । যখন তাহার দেহে একটি পাথর লাগিল, সে পলাইয়া যাইতে 

লাগিল । একটি লোকের হাতে উট চালনার লাঠি ছিল। সে উহা দ্বার 

তাহাকে মারিতে লাগিল এবং অন্য লোকজনও তাহাকে মারিতে লাগিল । 

অত:পর সে মরিয়া গেল। পরবতীকালে তাহার পলাইয়া যাইবার কথা 
রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন : কেন তাহাকে 
ছাড়িয়া দিলে না? অন্য বর্ণনায় তোমরা কেন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে না? 

হয় ত সে তওবা করিত এবং আল্লাহ্ তাহার তওবা কবুল করিতেন । 
বণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র] | -_-তিরমিজী, ইবনে মাধাহ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ সেই লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবে না, যে (কামভাব চরিতার্থের জন্য) অনা পুরুষের নিকট গমন করে 

অখবা স্ত্রীলোকের পশ্চাদভাগ ব্যবহার করে। 
বর্ণনায় £ হযরত আব, হোবায়রা | _. _তিরমিজী 

লস 

৬। তিনি বলিয়াছেন : যে (কামভাব চরিতার্থের জন্য ) কোন প্রাণীর 
নিকট গমন করে, তাহার জন্য কোন নিদিষ্ট শাস্তি নাই। 

বর্ণনায় * হযরত আৰু হোরায়র। ॥ _ তিরমিজী, আব্ দাউদ 

৭। আসলামী সমপ্রদায়ের এক ব্যক্তি রসলুলাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয়া 

নিজের বিরুদ্ধে চারি বার সাক্ষ্য দিল যে, সে একটি স্ত্রীলোকের সহিত 
ব্যভিচার করিয়াছে | প্রত্যেক বারই রমূলুলাহ তাহার দিক হইতে অন্যদিকে 

ফিরিলেন। পঞ্চমবার লোকটি তাহার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন £ তুমি কি তাহার সহিত সহবাস করিয়াছ ? সে বলিল £ হা । তিনি 

জিজ্ঞাসা করিলেন : কাঠি স্থুরমাদানীর মধ্যে অথবা বালতি কৃপের মধ্যে 
প্রবেশ করানোর ন্যায়? সে বলিল £ হা৷। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ জিনা 
(বা ব্যতিচার ) কি, তাহা কি তুমি জান? সে বলিল : হী । আমি তাহার 
সহিত অবৈধ কাজ করিয়াছি, যাহা একজন স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত বৈধ 



ব্যভিচার বা জিনা ৫১৭, 

ভাবে করে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ এই কথা দ্বারা তুমি কি ইচ্ছা কর? 
সে বলিল £ আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করুন। অতঃপর তাহার 
সম্বন্কে আদেশ দিলেন এবং তাহাকে পাথর দ্বারা হত্যা করা হইল। 
রসূলুলাহ (দঃ) তাহার দুইজন সঙ্গীকে বলিতে শুনিয়াছেন : আল্লাহ এই 
লোকাটিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যে পর্স্ত 

তাহাকে পাথরের আঘাতে কুকুরের মৃত্যুর ন্যায় হত্যা করা না হইরাছিল, 
সে পর্যন্ত তাহার আত্বা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি তাহাদের নিকট 
নীরব রহিলেন এবং এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া স্ফীত পদ সহ একটি গর্দভের 

মৃত দেহের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে বলিলেন অমুক লোক কোথায় ? 
তাহাদের একজন বলিল £ আমরা এই দুইজন আছি। তিনি বলিলেন £ এই 

মৃত গাধার মাংস ভক্ষণ কর। সে বলিল: কেইছা ভক্ষণ করিবে? এখনই 
তোমার ভ্রাতার সম্মানের যাহা লাঘব করিলে, ইহা ভক্ষণের চাইতে তাহা 

অধিকতর ঘণিত। বাহার হাতে আমার জীবন তীহার শপথ, সে নিশ্চয়ই 

এখন বেহেশতের নদীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র। *_আবু দাউদ 

৮। সা'য়াদ বিন্ ওবাদাহ বলিয়াছেন ; আমার স্ত্রীর সহিত যদি কোন 

লোককে দেখিতে পাইতাম, তবে চারি জণ সাক্ষী না আনা পর্যন্ত তাহাকে 
স্পশ” করিতাম না । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ; হাঁ । সে বলিল : কখনই না। 

যিনি আপনাকে সত্যধর্ সহ প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ ! আমি সাক্ষী 
আনার পূর্বেই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতাম | তিনি বলিলেন £ তোমাদের 
সর্দার যাহা বলে, তিনি (সা'য়াদ) খুব রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহা! শুন। 
তাহা হইতেও অধিক ক্রোধ আমার আছে এবং আমার ক্রোধ হইতেও আল্লাহ্র 

অধিক ক্রোধ আছে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়রা | _মে।সলেষ 

৯। মায়েজ বিন্ মালেক রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া ব্যতিচার 
বা ্ জিনার কথা বলিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন £ হয়ত তুমি তাহাকে 
চঘন দিয়াছ বা স্পশ করিয়াছ বা দৃষ্টিপাত করিয়াছ। সে বলিল: না। 
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তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কি তাহার সহিত জিনা করিয়াছ? সে 
বলিল ঃ হাঁ | ইহার পর তিনি তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন ।| 

বর্ণনায় : হয়রত ইবনে আব্বাস । »_-বোখারী 

১০। তিনি মায়েজ বি মালেককে বলিয়াছেন £ তোমার স্বন্ধে আমার 

নিকট যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহা কি সত্য? সে বলিল: আমার সম্বন্ধে 
আপনার নিকট কি সংবাদ পৌীছিয়াছে? তিনি বলিলেন : আমি সংবাদ 

পাইয়াডি যে, তুমি অমুক পরিবারের এক দাসীর সঙ্গে জিনা করিয়াছ। 
সে বলিল: হা । অতঃপর সে (নিজেই ) চারি বার সাক্ষ্য দিলে রসূলুল্লাহ 

(দঃ) আদেশ দিলেন এবং তাহাকে পাথর দ্বারা মারা হইল। 
বণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | | _মোসলেম 

১১ | তিনি বলিয়াছেন £ তোমরা লুতের কওমের কাধ ( পুরুষের সহিত 

সম মৈথুন করিতে) যদি দেখিতে পাও, তবে দোষী ব্যক্তিকে হত্যা করিবে 

এবং যাহার উপর ইহা করা হইয়াছে তাহাকেও হত্যা করিবে । 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । --তিরমিজী 

১২। তিনি বলিয়াছেন £ যে.ব্যক্তি (কামভাব চরিতার্থ করিতে ) কোন 
চতুষ্পদ জন্তর নিকট গমন করে তাহাকে হত্যা কর এবং তাহার সঙ্গে 

জন্তাটিকেও হত্যা কর। ইবনে আব্বাকে প্রশ করা হইল : জন্তটির অপরাধ 
কি? সেবলিল £ আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। কিন্ত 

আশি দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উহার মাং ভক্ষণ করিতে এবং উহা হইতে 
কোনি উপকার লইতে ঘৃণা করিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | _-আব, দাউদ 

১৩। বনু বকরের এক ব্যক্তি রসূলুলাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া চারি 
বার স্বীকার করিল যে, সে একটি স্রীলোকের সহিত জিনা করিয়াছে । সে 

অবিবাহিত বলিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে 

তিনি প্রনাণ চাহিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল £ আল্লাহর শপথ! সে মিথ্যা কথা 
বলিয়াছে। অতঃপর তাহাকে অপবাদের দরুন নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হইল। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - আবু দাউদ 
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১৪ | মায়েজ বিন্ মালেক রসূলুল্লাহ (দ:)-কে বলিল : আমাকে পবিক্র 
করুন। তিনিবলিলেনহ তোমার জন্য আফৃসোপ ! ফিরিয়। যাও এবং 
আল্লাহ্র নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। অতঃপর সে কতক 

দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আপিয়া বলিল £ আমাকে পবিত্র করুন। তিনি 
পৃবেব ন্যায় তাহাকে বলিলেন। এইভাবে চারি বারের পরে তিনি জিজ্ঞাসা 

করিলেন : কোন্ জিনিস হইতে তোমাকে পবিত্র করিব? সে বলিল : জিন 

হইতে। রসূলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন £ তাহার কি পাগলামী আছে ? 
বলা হইল যে, সে পাগল নয়। তখন তিনি বলিলেন : সে কি মদখাইয়াছে ? 

এক ব্যক্তি তাহার মুখের গন্ধ লইয়া মদের গন্ধ পাইল না! অতঃপর রসূলুল্লাহ 
(দঃ) জিভ্ঞাসা করিলেন ; তুমি কি জিনা করিয়াছ? সে বলিল? হা। 
রসলুলাহ (দ:)-এর নির্দেশে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে তাহারা মারিয়। ফেলিল। 
তাহারা দই-তিন দিন অপেক্ষা করিল | রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আসিয়৷ বলিলেন : 
মায়েজ বিন্ মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এমন তওবা! করিয়াছে 

যদি তাহ! এক উন্নতের মধ্যে বণ্টন করা হইত, উহ তাহাদের জন্য যথেষ্ট 

হইত। অত:পর আজাদ গোত্রের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রস্লুলাহ্ (দ:)-কে 
বলিল £ আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বলিলেন £ তোমার জন্য আফসোস । 

ফিরিয়া যাও । আল্লাহ্র নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর এবং তাহার নিকট তওব৷ 

কর। ক্ত্রীলোকটি বলিল : আপনি যেরূপ মায়েজ বিন্ মালেককে ফিরাইয়া 
দিয়াছেন, আমাকেও তন্রপ ফিরাইয়া দিতে চান? জিনার দরুন গর্ভ হইয়াছে। 
তিনি জিদ্তাসা করিলেন £ ইহা'কি সত্য ? সে বলিল: হা । তিনি তাহাকে 

বলিলেন ঃ তোমার উদরে যাহা আছে যে পর্যন্ত তুমি তাহ পরব না কর, 

সে পর্যস্ত অপেক্ষা কর। অত:পর একজন আনসার প্রসবকাল পর্যন্ত তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিল। আনসারটি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট সংবাদ দিল যে, 

স্রীলোকটি প্রসব করিয়াছে । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ; আমরা তাহাকে 
প্রস্তরের আঘাতে মত্যুদণ্ড দিব এবং তাহার ছোট শিশুটিকে রক্ষা করিব। 

ইহাকে স্তন দিবার কিকেহনাই? একজন আনসার বলিল £ আমার উপর 

ইহাকে স্তন্য পান করাইবার ভার রহিল।* অতঃপর তাহাকে পাথর দ্বারা 
হত্যা করা হইল । অন্য বর্ম নায় : রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ যাঁও ইহাকে স্তন্য 
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পান করাও যে পর্ষস্ত শিশু স্তন ত্যাগনা করে। যখন শিশু স্তন ত্যাগ 
করিল, স্ত্রীলৌকটি একখণড কটি সহ শিশুটিকে নিয়া আসিয়া বলিল £ 

আমি ইহাকে স্তন ত্যাগ করাইয়াছি এবং সে খাদ্য ধরিয়াছে। অত:পরস্তিনি 
শিশুটিকে একজন মুসলমানের নিকট দিয়া তাহার সম্বন্ধে আদেশ দিলেন। 
তাহার জন্য বক পর্যস্ত একটি খাদ খনন করা হইল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (দ:)- 
এর নির্দেশে তাহাকে পাথর দ্বার। মারিয়া ফেলিল । খালেদ বিন্ অলিদ একটি 
পাথর তাহার মাথায় নিক্ষেপ করিলে রক্ত তীরবেগে তাহার মুখের দিকে 

ছুটিতে লাগিল । খালেদ তাহাকে গালাগালি করিলে রস্প.াহ্ (দঃ) তাহাকে, 

বন্লিলেন ; হে খালেদ! আস, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, সে 
এমন তওব৷ করিয়াছে যে, এই তওবা যদি কোন ট্যান্পস আদায়কারী করিত, 

নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করা হইত। অত:পর তাঁহার আদেশে জানাযা 

পড়ান হইল এবং তাহাকে দাফন করা হইল । 
বর্ণনায় £ হযবত বোরায়দাহ । যি 

১৫। রযুলুল্লাহু (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেহ নিধারিত 
অন্যার করিলে তাহ! পরস্পবকে ক্ষমা করিয়৷ দাও | কোন নিধারিত দোষ 

সম্বন্ধে আমার নিকট বল! হইলে তাহার শাস্তি স্ুনিশ্চিত। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আমব বিন্ শোঁয়ায়েব | --আবূ দাউদ, নেসায়ী 

১৬। তিনি বলিয়াছেনঃ নির্ধারিত দোষ ব্যতীত সম্মানী লোকের 

অন্যান্য দোষ-ক্ু ট ক্ষমা কর । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । _-মেশুকাত 

১৭। তিনি বলিয়াছেন £ যতদূর সম্ভব নির্ধারিত দোষ সমূহ মুদলমানদের 

নিকট হইতে দূর কর। তাহার জন্য যদি কোন আশুয়-স্থল থাকে, 

তাহাকে ছাড়িয়া দাও, কেন-না কোন নেতার ক্ষমাতে ভুল করা অপেক্ষা 

শান্তিতে ভুল করা অধিকতর উত্তম। 
বণনায় £ হযরত আয়েশ! | __-আবু দাউদ, তিরমিজী 

১৮। একজন শীর্ণ এবং পীড়িত লোকসহ সায়াদ বিন ওবাদাহ 

রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিলেন। একটি দাসীর সহিত জিনা করিবার 
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সময় তাহাকে ধরা হইয়াছিল । রসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন : একশত বেতের 

একাটি তাড়া লইয়া তাহাকে একবার মার। 
বণনায় £ হযরত সায়াদ বিন্ ওবাদাহ্। _-শরহী সুনুত 

১৯। মায়েজ রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া চারি বার জিনা স্বীকার 
করিলে, তিনি তাহাকে পাথর দ্বারা মারিতে নির্দেশ দিলেন । তিনি হাচ্ছানকে 
বলিলেন £ যদি তুমি তোমার বস্ত্র দ্বারা তাহাকে আবৃত করিতে, তাহা তোমার 
জন্য উত্তম হইত । হাচ্ছান মায়েজকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া 
জিনার সংবাদ দিতে বলিবাছিল। 

বণণনায় ঃ হযরত এষিদ বিন্ নোয়ায়েম। আবু দাউদ 

২০। রপূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সময় একটি স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার করা 

হইয়াছিল। তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে নিধারিত শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া 

বলাৎকারীর উপর উহা প্রয়োগ করিলেন। 
বর্ণনায় হঘরত ওয়ায়েল বিন হোজব। এ. -তিবমিজী 

ব্যয় ও কপণতা 

ব্যয়ের নিদিষ্ট কোন সীম! হইতে পারে না । যেখানে ব্যয় করা আবশ্যক, 
সেখানে ব্যয না করাই কৃপণতা | যেখানে সংবম প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় 

করার নামই অপচয়। দুই দিকের মাত্রাধিক্য মন্দ। মধ্যবতী পথই উৎকৃষ্ট। 
কুরআন বলে £ “তোমার দুই হাতকে গলায় বাঁধিয়া রাখিও না এবং উহা 

পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়াও দিও না যাহাতে পশ্চাতে লাঞ্কনা পাইয়া তুমি বসিয়া 
পড়।”” আল্লাহ্ আবার বলেন : “অমিতব্যয়ীগণ শয়তানের ভাই । হযরত 

বলিয়াছেন £ “কর্মের মধ্যে মাঝ পথই উৎকৃষ্ট |” তিনি আবার বলেন £ 

“মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম দোঘ অতিরিক্ত কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ভীরুতা | 
১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ওহদ পাহাড়ের ন্যার যদি আমার স্বর্ণ 

থাকিত, তাহা হইলেও খাণের জন্য কিছু অর্থ রাখা ব্যতীত আমার জন্য তিন 
রাত্রের (প্রয়োজনের ) অধিক কিছু থাকুক'তাহা আমি পছন্দ করিতাম না । 

বর্ণনায় £ হযরত আৰু হোরায়রা | -_ বোখারী 



৫২২ ৃ হাদীসে রসূল 

২। এখন কোন বান্দাহ্ নাই, যে প্রাতে উঠিলে দুইজন ফিরেশতা৷ তাহার 
নিকটে না আসে। একজন বলে : হে আল্লাহ ! দানশীলকে সফলতা দাও। 
অন্যজন বলে 2 হে আল্লাহ্! কৃপণকে *্বংস কর। রর 

বণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা | - বোখারী, মোসলে 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে আদম সন্তান! 
খরচ কর, তাহা হইলে তোমার জন্য খরচ করা হইবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়র৷ । - বোখারী, মোসলেম 

8| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি স্বণমুদ্র। মৌজ্দ করে, 
তাহার এপর অভিসম্পাত এবং যে রৌপ্যমুদ্রা মৌজদ করে, তাহার উপর 
অভিপম্পতি। 

বর্ণনায় ঃ হখরত আবূ হে'রায়র। | _তিরমিজী 

৫। রশৃনুক্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ দানশীল লোক আল্লাহ্প্ন নিকটবর্তী, 
বেহেশতের নিকটবতীঁ, মানবের নিকটবতাঁ এবং দোযখের দূরবর্তী । কৃপণ 

লোক আল্লাহ্র দূরবতাঁ, বেহেশতের দৃরবতী, মানবের দরবতী এবং দোযখের 

নিকটবতীঁ। দানশীল মুখ ব্যক্তি কৃপণ আবেদ হইতে নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট 
অধিকতর প্রিব | 

বর্ণনাব ১ হযবত আবূ হোরায়রা | _ বোখারী মোসলেম, ভিবমিজী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ হে মানব সন্তান! অতিরিক্ত ধনব্যয় 
করা তোমার জন্য উত্তম এবং উহা! মৌজুদ রাখ! তোমার জন্য মন্দ। কৃপণ- 
তার জন্য তোমাকে যেননিন্দা করা না হর। পরিজনবর্গকেই প্রথম দান কর । 

বর্ণনায় ঃ হযবত আব ওমায়াহ | - মোসলেম 

৭।| রূসূলুলাহ্ (দঃ) বলিরাঁছেন  ব্যর কর, দিন গণন! করিও না; পিছে 

আল্লাহ তোষাকে দান করিতে গণনা করেন । মৌজুদ করিও না, পিছে আল্লাহ্ 
তোমাকে উহা হইতে বঞ্চিত করেন। সামণ্য অনুযায়ী ব্য কর। 

বণনায় £ হযরত আসমায়৷ | -- বোখারী, মোসলেষ 



বায় ও কপণতা ৫২৩, 

৮.| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কুটনৈতিক কৃপণ এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি 
বেহেশৃতে যাইবে না। 

বণনায় ঃ হযরত আৰু বকর। _-তিরমিজী 

৯। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ মৃত্যুর সময় যে ব্যক্তি দান করে বা 
দাস মুক্তি দের, সে এ ব্যক্তির ন্যায়, যে খাদ্যে তৃপ্ত হইরা দান করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু দারদায়। । _নেসায়ী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন $ বিশ্বাসীর মধ্যে দুই দোষের সমন্ৃয় 
হয় না, কৃপণতা এবং মন্দ স্বভাব । 

১১। তিনি বলিয়াছেন 2 জীবিতাবস্থায় কোন ব্যক্তির এক দেরহাম দান 

তাহার মুত্যু সময়ের ১০০ দেরহাম দান হইতে অধিকতর উত্তম | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব. সাঈদ । __ তিরমিজী, আবু দাউদ 

১২। তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন দরিদ্র লোক আমার 
দরজায় অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহাতে আমি লভ্ভা পাই। তাহার হাতে 

আমি দিতে পারি এমন কিছু আমার ঘরে নাই। তিনি বলিলেন ; যদ্দি 
রন্ধন করা খুরের মাংসও হয়,-তাহা হাতে দাও । 

বর্ণনায় £ হযবত উন্মে জোবায়ের । _-আবু দাউদ, তিরমিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর পিছনে মদীনায় আসবের শামা পড়িলাম। 

সাল ফিরাইর। তিনি উঠিয়৷ তাড়াতাড়ি লোকজনের কাঁধের উপর দিয়া 

তাহান স্ত্রীর ঘরে চলিয়া গেলেন । লোকজন তাহার ত্রস্ততা দেখিয়া ভয় 

পাইল । অতঃপব তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহারা 

স্তম্তিত হইয়া রহিয়াছে | তিনি বলিলেন 2 আমার একখণ্ড স্বণ আছে স্মরণ 

হইল। উহা! আমাকে আবদ্ধ রাখে, ইছা আমি পছন্দ করি না। স্বুতরাং উহা 

বণ্টন করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছি। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ওকবাহ। --বোখারী 

১৪। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কতক স্ত্রী প্রশ করিলেন £ আমাদের মধ্যে 
মৃত্যুর পর সববপ্রথম কে আপনার নিকট পৌছিবে? তিনি বলিলেন : তোমাদের 



৫২৪ হাদীসে রসুল 

মধ্যে যাহার হাত দীর্ঘ । তাহারা একটি কাঠি লইয়া তাহাদের হাত মাপ 
দিয়া দেখিল যে, সউদার হাতি সবাপেক্ষা দীর্ঘ । ইহার পর আমরা জানিতে 
পারিলাম যে, হাতের দীর্ধতার অর্থ দান। যয়নবই আমাদের মধ্যে সব- 

প্রথম তাহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন | তিনি দান করিতে ভালবাসিতিন | অন্য 

বর্ণনায় £ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ সর্বপ্রথম যে স্সামার নিকট পৌছিবে, 
তোমাদের মধ্যে তাহার সবাপেক্ষা দীর্ধ হাতি হইবে অতঃপব তাহারা দীর্ঘ 

হাত মাপিতে লাগিলেন। যয়নবের হতিই সর্বাপেক্ষ। দীর্ঘ হইল. কেন-না 

তিনি নিজ হাতে কাজ করিতেন এবং দান করিতেন। 

বর্ণনায় : হয়রত আয়েশা | _-বোখারী, মোসলেম 

ব্যাধি ও প্রতিকার 
রসূলুল্লাহ (দ:) রোগে আক্রান্ত হইলে ওঁধধ গ্রহণ করিতেন এবং অপরকেও 

প্রয়োজনে ওঁষধ ব্যবহার করিত নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বনিরাছেন £ 
প্রত্যেক ব্যাধিরই ওষধ আছে।' প্রকৃত পরহেজগারী বা নিষ্ঠাচাবিতা ওঁঘব 
ত্যাগে নহে, ওষধ' গ্রহণে | রোগের উপযোগী ওঁষধ ব্যবহার না কর৷ প্রকৃতির 
নিয়ম বিরুদ্ধ এবং পাপ। 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন ; আল্লাহ এমন কোন ব্যাধি পাঠান নাই 

যাহার ওষধ নাই। 

বণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়রা। . __-বোখারী 

২। তিনি বলিয়াছেন ১ কালজিরায় মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাধির 
ওষধ আছে । 

বণনায় £ হযরত আবু হোবায়রা । --বোখ'রী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) অপবিত্র ওষধ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়র৷ | __-আহমদ, আব দাউদ, তিরমিজী 

৪1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিন দিন প্রাতঃকালে 
'যে মধু পান করে, তাহাকে বড় রকমের ব্যাধি আক্র মণ করিবে না । 



ব্যাধি ও প্রতিকার ৫২৫ 

| তিনি বলিয়াছেন : ১৭, ১৯ বা ২১ তারিখে যে শিক্গা লয়, তাহাই 

প্রত্যেক ব্যাধির জন্য ওধঘধ। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র৷ | - আবু দাউদ 

৬। রসূলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক রোগ বা ব্যাধির ওধধ আছে। 
যখন যে রোগের ওষধ প্রয়োগ করা হয়, আল্লাহ্র নির্দেশে সে রোগ তখন 

আরোগ্য হয় | 

বণনায়? হযরত জাবের | + --মোসলেষ 

৭| হযরত ওবাই খন্দকের যুদ্ধে বাহুতে একটি তীরের আঘাত পাইয়া- 
ছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়াছিলেন। 

বণনা? হযরত জাবেব। -মোসগলেষ 

৮। সায়াদ বিন্ মোয়াজের বাহুতে তীরবিদ্ধ হইয়াছিল | রসূলুলাহ্ (দঃ) 
নিজ হস্তে একটি কীচি দ্বারা অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন । পরে উহা ফুলিয়া 

গেলে তিনি দ্বিতীয় বার অস্ত্রোপচার করিয়[ছিলেন। 
বণনায় ১ হযরত জাবের । - মোসলেম 

৯। রসূলুলাহ্ (দঃ) ওবাই বিন্ কায়াবের জন্য একজন চিকিৎসক 

পাঠাইলেন। তিনি তাহার একটি শিরা কাটিয়া বাহির করিয়া উহা পুনরায় 

দগ্ধ করিয়াছিলেন * 
বণনায় : হযরত জাবের | - মোসলেফ 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বাতীক্রান্ত হইয়া কোমরে শিক্ষা লইয়াছিলেন। 
বর্ণনাধ : হযরত জাবের। _ মোসলেম, আবু দাউদ 

১১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; তিনটি জিনিসে প্রতিকার আছে £ 
শিক্ষা দাতার শিক্গায়, মধু পান করায় এবং অগ্ঠি দ্বারা দগ্ধ করায়। আমি 
আমার উন্নতগণকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছি । 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আববাস । ৪ ৃ্ - বোখারী 

১২। তিনি বলিয়াছেন ঃ কৃদৃঘ্টি সত্য। যদি অদৃষ্টকে রদ করিবার 
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কোন কিছু থাকিত তবে তাহ নিশ্চয়ই কৃদৃষ্টি হইত। যখন তোমরা ধৌত 

করিতে চাও, তখন ধৌত কর। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। _ মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ (দ:) হাসান ও হোসেনকে এই বলিয়া তাবিজ বাঁধিয়া 
দিতেন £ “শয়তানের প্রত্যেক মন্দ কার্ধ হইতে, বিষাক্ত প্রাণী হইতে এবং 
প্রত্যেক ভখসনাকারীর দৃষ্টি হইতে আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র পূণ বাক্যের 
সহিত আলাহ্র নিকট ন্যস্ত করিতেছি ।' তিনি বলিতেন £ তোমাদের পৃৰ- 

পুরুষ ইসমাঈন ও ইস্হাককে তদ্দারা ন্যস্ত করিয়া দিতেন । | 
বর্ণনার £ হযবত ইবনে আব্বাস। _-বোখারী 

১৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বপ্রকার জ্বর ও বেদনায় এই বলিতে শিক্ষা 
দিতেন : মহান আল্লাহর নামে রক্ত-প্রবাহী প্রত্যেক শিরা হইতে এবং অগ্নির 

দাহিকা শক্তির মন্দ হইতে আমি শক্তিশালী আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করিতোছি। 

বর্ণনায় হ হয়রত ইবনে আব্বাস। _তিবমিজী 

১৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহ! দ্বারা তোমরা রোগ মুক্তির 
ব্যবস্থা কর, উহার মব্যে সবোত্তম ব্যবস্থা শিক্গা এবং সামুদ্রিক ফেনা | 

বণনায় ঃ হযরত আনাস । -_ বোখাবী, মোসলেম 

১৬। তিনি বলিয়াছেন : গ্রীবাদেশের ব্যাধির জন্য তোমাদের সম্ভানদের 

গলার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া কষ্ট দিও না। তোমরা ফেনা ব্যবহার 

কর। 
বর্ণনায় £ হয়রত আনাস। __ বোখারী, মোসলেম 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) আসয়াদ বিন্ জোরায়রাহ্র কীটা-বিদ্ধ স্থান দগ্ধ 
করিয়াছিলেন | | 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস। _-তিরমিজী 

১৮। রসূলল্লাহ্ (দঃ) গ্রীবাদেশে এবং চক্ষদ্বয়ের মধাবর্তী স্থানে শিঙ্গা 
লইতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --আব্ দাউদ, তিরমিজী 
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১৯। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহু রোগ দিয়াছেন ও 
'ওধঘধ দিয়াছেন এবং প্রত্যেক রোণেরই ওঁষধধ দিয়াছেন এবং প্রত্যেক রোগেরই 

ওঘধ তিনি স্চাষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং গুঁষধধ গ্রহণ কর, কিন্ত হারাম 
জিনিসের ওঁষধধ গ্রহণ করিও না। 

বণনায় ঃ হযরত আবু দারদায়। | --আবু দাউদ 

২০। তাহারা রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল হ আমর! কি উষধ 
গ্রহণ করিব না? তিনি বলিলেন £ হী । হে আল্লাহ্র বান্দাহগণ! মধ গ্হণ 
কর, কেন-ন! এমন রোগ আল্লাহ্ স্ষ্টি করেন নাই যাহার 'উষধ নাই 1 একটি 

রোগ আছে যাহার ওষধ নাই ; উহা বার্ধক্য । 
বর্ণনায় : হযরত 'ওসাম। বিন্ শারীক। _-আহমদ, তিবমিজী, আবূ দাউদ 

২১। রনূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা দুইটি ওষধ গ্রহণ করিবে, 

মধু এবং কুরআন । | 
বর্ণনায় £ হয়রত আবদুল্লাহ বিন্ মসউদ। - ইবনে মাযাহ্ 

২২। রপূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কৃদৃষ্টি এবং সর্প-দংশন ব্যতীত 
অন্য ব্যাধিতে মন্ধ নাই । 

বর্ণনায় £ হযরত এমরান বিন্ হোসাইন। _ আবু দাউদ, তিরমিজী 

২৩। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম £ অন্ধকার যুগে আমরা মন্ত্র ব্যবহার 
করিতাম, ইহার সথ্ন্ধে আপনার মত কি £ তিনি বলিলেন : তোমাদের মন্ববিদ- 

গণকে আমার নিকট নিয়া আস । শির্ক না থাকিলে মন্ত্রে কোন দোষ নাই। 
বণনায় ঃ হযরত আউফ বিন্ মালেক। - মোসলেম 

২৪। রসূলুলাহ্ (দঃ) কৃদৃষ্টিঅনিত ব্যাধির জন্য মন্ত্রের বিধি দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ | _ বোখারী, মোসলেম 

২৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে সামুদ্রিক ফেনা ও যয়তুনের তৈল 

দ্বারা পার্শ বেদনা-জনিত রোগ আরোগ্য করিতে বলিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত যায়েদ বিন্ আকরাম । - তিরমিজী 
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২৬। তিনি যয়তুনের তৈল এবং হরিদ্রাবর্ণের তুণ পার্শুবেদনার জন্য 
ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন | 

বণনায ঃ হযরত যায়েদ বিন আকরাম । --তিরমিজী 

২৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যদি আমি নদ পান করি বা গলায় 

তাবিভ বাধ বা কবিতা আবৃতি করি তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই আমি করিতে 
পারি। 

বণনায় ঃ হযরত আবদূল্লাহ বিন্ উমব। --আব্ দাউদ 

ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
ভবিষ্যতে কি হইবে এবং কি হইবে না তাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই 
বলিতে পারে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা অবৈধ । 
গণক বা ভবিষাদৃবক্তার নিকট গিয়া যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নির্ণয় করায়, 
তাহার প্রতি অভিসম্পাত করা হইয়াছে এবং তাহারা উভয়ই পাঁপী বলিয়। 
গণ্য হইবে । এইরূপ ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায গৃহীত হয় না। 

১। ভবিষ্যদৃবক্তাগণ সম্বন্ধে কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহর নিকট প্রশ 
করিয়াছিল । বসূলুলাহ্ (দঃ) তাহার্দিগকে বলিলেন £ তাহারা কিছুই জ্ঞাত নহে । 

তাহার! প্রশব করিল ; ছে আল্লাহ্র রসুল! তাহারা যাহা বলে তাহা কোন 

কোন সমর সত্য হয় | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন; জিন এই সত্য কথাগুণিকে 
হঠাৎ ধরিয়া ফেলে এবং মোরগের ডাকের ন্যায় উহা সে তাহার বন্ধুর কর্ণের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে ইহার সহিত শত মিথ্যা হইতেও অধিক মিথ্যা 
মিশিত করে। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা | --বোখারী, মোপলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ফিরেশ্তাগণ মেঘে অবতীর্ণ হয় এবং 
বেহেশতের সাব্যস্ত বিষয় নিয়া আলাপ আলোচনা করে। শয়তানগণ গোপনে 

তাহ শুনিয়া আসিয়া ভবিষ্যদৃবক্তাগণকে জ্ঞাত করায়। তাহারা ইহার সহিত 
শত মিথ্যা মিশিত করিয়া দেয় | 

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা | বোখারী 
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৩। রস্লল্লাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ ভবিষ্যদৃবক্তাগণের নিকট বে ব্যক্তি 
বিহু ভিন্তাসা কবে, তাহার ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না। 

ব্ণনাম 2 হযরত হাফসা | -যোললেম 

8৪ | রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে বাক্তি ভবিষ্যদৃবক্তাগণের নিকট 
গমন করে এবং সে যাহা বলে তাহাকে সত্য বলির! বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি 

তাহার স্ত্রীর নিকট খতুর সময় গমন করে অখবা স্ত্রীর সহিত পিছনের দিকে 
সঙ্গম করে, সে মোহান্মিদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত। 

বণনায় £ হযরত আব হোরায়রা | --আহমদ, আব দাউদ 

৫ | রস্ূলে খোদা (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বাক্তি আল্লাহর উল্লিখিত উদ্দেশ্য 

ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্যোতিবিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করে, সেযাদু 
বিদ্যার একাংশ শিক্ষা করে| জ্যোতিবিদ ভবিষ্যদৃবক্তা, ভবিষ্যদৃবক্তা যাদুকর 
এবং যাদুকর কাফির (কৃতঘ্ু)। 

বণনা £ হুযলত ইবনে আববাস | _ রাঞ্জীন 

ভয় ও প্রন্দন 

আল্লাহ্র ভয়কে তাকৃওয়া এবং আল্লাহভীর লোককে মোত্তাকী বলে। 

ধর্ম-জীবনের প্রথমে আল্লাহকে ভয় করিতে হয়। যখন আখিরাতের ভালবাসা 
হৃদয়ে জাগ্রত হয় তখনই মানুষ আল্লাহকে ভালবাসিতে শিখে । আল্লাহ্র 

আঁদেশ ও নিষেধ অমান্য করিলে যে শাস্তি পাওয়া যায় এবং পাপ করিলে 
দোযখের গুনে জলিতে হইবে, ইহাই আল্লাহর আইন। স্ৃতরাং পাপের 

ফলে আমদের দোবখের (নরকের) অগ্নিতে জলিতে হইবে, ইহাই আল্লাহ্র 
আইন । পাপের ফলে নরকের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়ই 

আল্লাহ্র ভয়। ইহাই তাকওয়া | আল্লাহকে পরম শক্তিশালী বলিয়া জানা 

এবং উপলব্ধি করা এবং নিজেকে অত্যন্ত দূৰবল, অসহায় ও অসমর্থ বলিয়া 
জ্ঞান করিতে হইবে। আল্লাহ্র ভয় মনে স্থ্টি করিতে হইলে প্রথমে আল্লাহ্র 
ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে এবং নিজের সম্পূন অসহায়তার জ্ঞান থাকা উচিত । 

ইহাই আল্লাহ্-ভীতির প্রথম উপায়। করআন' বলে: “আল্লাহ্র বান্দাহদের 

৩$-- 
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(দাসদের) মধ্যে জ্ঞানীগণই আল্লাহকে অধিক ভয় করে।” আল্লাহতীর 
ও পরহেজগার (ত্যাগী) লোকের সংশ্ববৈ আল্লাহ্ভীতি বদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
ইহ দ্বিতীয় পন্থা | মহাজ্ঞানী ও পরহেজগার এবং নবীদের জীবনী হইতেও 

এই ভয় মানষের মনে জনে । ্ 
আল্লাহ্র ভয় ও মানুষের ভয়_-এই দুইটি পরস্পর বিরোধী | একটির বতমানে 

অন্যটি থাকিতে পারে না, যেমন আলো ও অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে 

না। সুতবাং মান্যকে ভয় না করিয়া আল্লাহকে ভয় করিতে হইবে । ইহাই 

রসলুলাহ (দ:)-এর ভীবনে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে | কুরআন বলে £ 
“তাহাদের ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর, যেন তোমার প্রতি আষার 

অনুগ্রহ পৃর্ভাবে অবতীর্ণ করিতে পারি।: “আল্লাহকে ভয় কৰ এবং আগামী 
কল্যের জন্য আগাম কি পাঠাইয়াছ তাহার প্রতি লক্ষা কর।”' বসূলুলাহ্ (দঃ) 

বলিয়াছেন : আল্লাহ্র ভয়ই জ্ঞানের প্রারন্ত | আল্লাহ্র ভয় অগ্রি সদৃশ, ফাহা 

কাম, ক্রোধ ও অন্যান্য রিপুকে দগ্ধ করিয়া ফেলে | ইহাই নিঃস্বার্থ হৃদয়ের 
চিহ্ন | আল্লাহ্র ভয় ও ক্রন্দন পরিমাণ মত একত্র হইলে আব্যান্তিক শক্তি 
জনো। ফলে অগণিত মানুষ (এ ব্যক্তির সংশ্ববে) সৎপখ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ 

বলেন : “যাহারা আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্কে ভয় করে, তাহাদের জন্য অনুগ্রহ 
ও সৎপথ রহিয়াছে |” "তোমাদের মধ্যে সবাপেক্ষা সন্মানিত (এ ব্যক্তি), 

যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্ ভীরু |” রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ 

“তোমরা কি জান, সর্বাপেক্ষা কোন্ জিনিস মানুষকে বেহেশতের দিকে লইয়া 

যাইবে? আল্লাহর ভয় এবং উত্তম স্বভাব” তিনি আরো বলিয়াছেন £ 
“দুইটি বিন্দু ব্যতীত অন্য কিছুই আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় নহে । আল্লাহ্র 

ভয়ে অশ বিন্দ এবং আল্লাহ্র পথে রক্ত বিন্দু।' তিনি আরও বলিয়াছেন £ 
“যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, দুগ্ধ ওলানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ( অর্থাৎ 

যাহা সহসা “সম্ভব ছে) দোযখের আগুন তাহাকে স্পশ করিবে না।” 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন আল্লাহ কোন জাতির প্রতি 

শান্তি প্রেরণ করেন, মেই শাস্তি তাহাদের মধ্যে সকলেব উপরই পতিত হয়" 
অতঃপর আমল (কার্য) অনুমারে তাহাদের পুনরু“থান হইবে। 

বর্ণনার £ হযরত ইবনে উমর | _-বোখাবী, মোসলেম 
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২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে ভয়. করে, সে সন্ধ্যার পূবেই পলায়ন 

করে; যে সন্ধ্যার পৃরেই পলায়ন করে, সে ঘরে পৌছে । সাবর্ধান! আল্লাহর 
সামগ্রী মহার্ঘ । সাবধান! আল্লাহ্র সামগ্রীই বেহেশ্ ত। 

বণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র। | __তিবমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মহান আল্লাহ বলিবেন : যে ব্যক্তি 

একদিনও আমাকে সারণ করিয়াছে বা কোনও স্থানে আমাকে ভয় কবিবাছে, 

তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । --তিবমিজী 

8৪ | হববত আবু বকর বলিলেন; হে আল্লাহর রসূল! আপনি বৃদ্ধ 
হইয়াছেন । তিনি বলিলেন £ হৃদ, ওয়াকেয়াহ্, মুরসালাতি, জান্গা 

ইয়াতাসায়ালুন, ইজাস্ শামন্স কৃব্বিরাত সূরা সমূহ আমাকে বৃদ্ধ করিরাছে। 
বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - তিবমিজী 

৫ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন ঃ হে আয়েশা ! ছোট ছোট পাপ হইতে 

সাবধান হইয়া চলিও, কেন-না আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন একজন তোমার 
সঙ্গে আছে যে তাহা অন্বেষণ করিতে থাকে । 

বর্ণনায়ঃ হযরত আয়েশ | - ইবনে মাযাহ 

ইসলামে যাকাতি, ফিতরা ব! দান প্রথা দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তিকে উঠাইয়া দেওয়া 

হইয়াছে । অভাবগ্রস্ত না হইয়া কোন কিছু ভিক্ষা করা অবৈধ। আল্লাহ্ 
ব্যতীত মানবের নিকট ভিক্ষা চাওয়াতে পরহেজগারী ( ধ্নভীরুতা ) নষ্ট হর 

এবং লোকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয় এবং আত্ম-সন্মান নষ্ট হর। 
এই কারণেই রসূলুল্লাহ (দঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘুণা করিরাছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) 
বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিনে ভিক্ষার কারণে তোমার মুখমণ্ডল ক্ষত- 

বিক্ষত হওয়া অপেক্ষা এই কারের ব্যবসা! আমি সর্বাধিক উত্তশ মনে করি । 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোম্পদের কেহ রশির ( সাহাব্যে ) 

এক বোঝা কাঠ পৃষ্ঠে লইয়া, তাহা বিক্রয় করে, মানষের নিকট তাহাব ভিক্ষা 
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চাওয়ারি চাইতে উহা৷ তাহার পক্ষে (ভিক্ষা হইতে ) অধিকতর উত্তম । 

বর্ণনায় ঃ হযরত জোবায়ের । - বোখারী 

২। আমি এক খণের জামিন ছিলাম । রসূলুল্লাহ (দ:)-কে এই সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিলাম | তিনি বলিলেন : যাকাত না আসা পর্যস্ত অপেক্ষা কর। 

উহা (যাকাত) হইতে তোমার জন্য কিছু দিয়া দিব। অত:পর তিনি 
বলিলেন ঃ হে কাবিসাহ! তিনজন লোক ব্যতীত অন্যের জন্য ভিক্ষা 

হালাল নহে ।' (১)-যে ব্যক্তি খণের জন্য জামিন হইযাছে | উহা শোধ 
না হওয়৷ পর্ষস্ত তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল এবং তারপর (খণ শোধ 
হইলে) ভিক্ষা বন্ধ করিবে । (২) যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশত: সম্পত্তি হারাইয়াছে, 
তাহার জীবিক! নির্বাহের জন্য ভিক্ষা৷ করা হালাল (বৈধ)। (৩) যে ব্যক্তি 
এমনই ক্ষধার্ত যে, তাহার সম্পৃদায়ের তিন ব্যক্তি বলে যে, সে যথার্থই 
ক্ষুধার্ত, যে পধন্ত তাহার জীবিকার সংস্থান না হয়, সে পর্যস্ত তাহার ভিক্ষা 
করা ( বৈধ) হালাল । হে কাবিসাহ! ইহা ব্যতীত ভিক্ষা করা (অবৈধ) 
হারাম | এইরূপ ভিক্ষুক হারাম ভক্ষণ করে। 

বণনার হযরত কাবিস|হ। - মোসলেম 

৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ভিক্ষাতে বাড়াবাড়ি করিও না । আল্লাহর 
শপথ ! আমার অনিচ্ছাসভ্দও তোমাদের কেহ আমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া 
যদি কিছু নেষ, যাহা আমি তাহাকে দেই, তাহাতে যেন তাহার বরকত হয়। 

বর্ণনায় £ হযরত মাবিয়া | - মোসলেম 

8 | রসূলুল্লাহ (দ 2) বলিয়াছেন ৫ যে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য লোকের মালামাল 

ভিক্ষা চায়, সেজ্বলন্ত অঙ্গার ভিক্ষা চায়। কাজেই তাহাকে অল্প বা অধিক 

ভিক্ষা চাহিতে বল। 

বণনায় £ হযরত আব. (হারায়রা | - ফোসলেষ 

& | রসূলুল্লাহ (দঃ) মিশ্বরে উঠিয়া দান ও ভিক্ষা" সম্বন্ধে বলিতে 
৫ 25 সি 

নিয় হস্ত হইতে উত্ব হস্ত উত্তম। উত্ব হস্ত এ হস্ত, যে হস্ত দান করে 
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এবং নিম হস্ত এ হস্ত, যে হস্ত ভিক্ষা করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | -- বোখারী, মোসলেম 

৬] রসুলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ভিক্ষুক সবদা মানুষের নিকট ভিক্ষা 
চাহিতে থাকিবে । সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, তাহার মুখ- 
মণ্ডলে কোন মাংস খণ্ড থাকিবে না । 

বর্ণনায় £ হরযত আবদুল্লাহ্ বিণ্ উমর | - বোখানী, মোসলেম 

৭| আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট ভিক্ষা চাছিলাম এবং তিনি তাহা 

আমাকে দিলেন। পুনঃ আমি তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলাম এবং তিনি 

তাহা আমাকে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন £ হে হাকিম! 
এইরূপ মাল নিশ্চয়ই স্তমিষ্ট এবং মনোরম | যে ইহা প্রশস্ত-চিত্তে গ্রহ্ছণ 

করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত আছে এবং যে ইহা শংকীণ-চিত্তে 
গ্রহণ করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত নাই এবং সে এ ব্যক্তি সদৃশ 

বে ভক্ষণ করে অথচ সন্তুষ্ট নহে । নিয় হস্ত হইতে উ্ব হস্ত উত্তম । আমি 
বলিলাম £ যিনি আপনাকে সত্যবাণণী সহ প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ, 
আপনার পরে আমি দুনিয়া হইতে বিদায় না হওয়া পর্ন্ত অন্য কাহারও 
নিকট কিছুর জন্য আমার হত বাড়াইব না। 

বণনায় ; হযরত হাকিম বিন্ হাজাম। -বোধারী, মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত স্বরূপ। ইহা দ্বারা 

কোন লোক তাহার মুখমগ্লকে ক্ষত-বিক্ষত করে সুতরাং যে ইচ্ছা করে, 
সে তাহার মুখে ইহ] (ক্ষত) স্থায়ী করিতে পারে এবং যে ইচ্ছা করে, 
সে ইহা ত্যাগ করিতে পারে। তবে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত (অরকারী 

সাহায্য তহবিলের ভারপ্রাপ্ত ) লোকের নিকট ভিক্ষা করিতে পারে, অথবা 

এমন বিষয় ভিক্ষা করিতে পারে যাহ হইতে তাহার অব্যাহতি নাই । 

বর্ণনায় £ হযরত সামোরাহ্ বিন্ জনদব। -_ আব্ দাউদ, তিরমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি আমাকে এই প্রতিশ্তি 
দেয় যে, সে মানুষের (নিকট কিছু চাহিবে না, আমি তাহাকে বেহেশৃতের 
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প্রতিশ্ব্তি দেই । সাওবান বলিল £ আমি । সে ইহার পরে (কাহারও নিকট) 

কিছু চাহিত না| 
বর্ণনায় £ হযরত সাঁওবান। --আব, দাউদ, নেসায়ী 

১০। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার যথেষ্ট সঙ্গতি থাকা সত্তেও 
ভিক্ষা করে, সে দোযখের আগুন ভিক্ষা করে। নোফালী প্রশ্ব করিল £ 

কে এমন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক যাহার জন্য ভিক্ষা হারাম? তিনি বলিলেন £ 
এ বাক্তি যাহার প্রাতঃকালের ও রাত্রের খাদ্য আছে | অন্য বর্ণনায় 2 

তিনি বলিরাচেন £ যাহার একদিনের খোরাক আছে অথবা এক রাত্রি ও এক 

দিনের খোরাক আছে। 
বর্ণনায় : হযরত সহল বিন হান্জালিয়া | - আব দাউদ 

ভীরত। ও সাহস 
তীরুতা একটি নিকৃষ্ট চরিব্র্দোঘ | ক্রআন বলে, “যাহার রক্ষক আল্লাহ্, 
তাহাকে কেহই সংহার করিতে পারে না এবং যাহার সংহারক আল্লাহ্, 
তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।” মৃত্যুর সময়ও যখন নির্ধারিত, 
তখন ভর করিয়া কোনই লাভ মাই । 

সং-সাহস একাটি মহৎ্গুণ। যাহার মধ্যে সাহস নাই সে উন্নতি লাভ 

করিতে পারে না। রসূলুল্লাহ (দঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাহস ও 
বীর প্রদশন করিয়াছেন, তাহা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল । শক্রর আগমনে 
হবরত আবু বকর যখন অভিভূত হইলেন, তিনি বলিলেন £ “দুঃখ করিও না, 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট দোষ অতিরিক্ত 
কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ভীরুতা | 

বণনায় ৫ হযরত আবূ হোরায়রা। -'আব্দাউদ 
€ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) নামাযের পর এই কথাগুলির সাহায্যে আল্লাহ্র 

নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন £ হে আল্লাহ্ ! কাপুরুষতা হইতে তোমার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, কৃপণতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
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করি, অতি বৃদ্ধ বয়স হইতে তোমার নিকট আশয় প্রার্থনা করি, দুনিয়ার 
বিপদ-আপদ ও কবর আজাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি । 

বর্ণনায় হযরত সায়াদ। _ বোখারী 

মক্কায় গ্রবেশ; তাওয়াক্ষ ও সায়ী 
১। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন মন্তায় আসিলেন, উপত্যকার পার্শ দিয়া প্রবেশ 

করিলেন এবং ইহার নিমুদিক দিয়া বহির্গত হইলেন। 
বণনার £ হযরত আয়েশ! | _বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) হজ্জ করিয়াছিলেন। যখন তিনি মক্কায় উপস্থিত 
হইলেন, সর্বাগ্রে তিনি অযু করিলেন। তারপর তিনি কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন ; 

তারপর উমরাহ্ হইতে মুক্ত হইলেন। অত:পর আবু বকর হজ্জ করিলেন এরং 
সবাগ্রে তিনি কাব প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তারপর উমরাহ হইতে মুক্ত 

হইলেন । তারপর হযরত উমর অত:পর হযরত উসমান এরূপ করিয়াছিলেন । 
বর্ণনায়. ঃ হযরত ওরওয়াহ্। | _-বোখারী, মোসলেষ 

৩। রসলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্ডে বা উ্রাতে বখন তাওয়াফ করিতেন, সবাগে 
তিনি তিন বার কিঞ্চিৎ দৌড়াইতেন, চারিবার হাঁটিতেন এবং দুই বার সিজ্দাহ্ 
করিতেন । অতঃপর সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করিতেন । 

বণনায় ৪ হযরত ইবনে উমর | _ বোখাবী, মোসলেম 

81 রসূলুলীহ্ (দঃ) বখন মক্কায় পে ছিলেন তখন তিনি (হজরে আস্ওয়াদ) 
কৃষ্ণ পাথরখানার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাকে চুমা খাইলেন, তারপর ইহার 
দক্ষিণ দিকে হাঁটিয়া তিন বার কিঞ্চিৎ দৌড়াইলেন এবং চারি বার হাটিলেন। 

বণনায় ০ হযরত জাবের | - মোসলেম 

৫1 বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে একটি উটের পিঠে আরোহণ 
করিয়া তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি এবং একখানা লাঠিন্ন দ্বারা কুষ পাথর- 

খানা স্পর্শ করিতে দেখিয়াছি । |] 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। _ বোখারী, মোসলেম 
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৬| রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত আমরা বহিগ্গত হইলাম । আমরা হজ্জ 
ব্যতীত অন্যকিছু সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করি নাই। আমি “সরফে' 

(মক্কা হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী স্থান বিশেষ) পৌছিলে খতু অনুভব করিয়া 
কাদিতেছিলাম | রসূলুলাহ্ (দঃ) আসিয়া বলিলেন £ তোমার খুব সম্ভব খতু 

হইয়াছে! আমি উত্তরে বলিলাম, হী । তিনি বলিলেন £ আদষের কন্যাদের 

জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে । সুতরাং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ 

ব্যতীত কোন হাজী যাহা করে তাহাই কর। 

বর্ণনায় ৫ হযরত আয়েশা । _ বোখারী, যোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কাবা তাওয়াফ কর নামাযের ন্যাঁয়। 

(পাক্য) তোমরা ইহাতে কথা বলিতে পার। ইহার ভিতরে যে কথা 

বলে, সে উত্তম কখা ব্যতীত কখনই মন্দ কথা বলিবে না । 
বণ্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। _ তিরমিজী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 2 কৃষ্ণ পাখরখানা বেহেশৃতি হইতে 
আসিয়াছে | ইহা দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শুত্রবর্ণের ছিল, কিন্তু পরে আদমের 

সন্তানগণের পাপ ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ (কালো) করিয়াছে। 
বণনায় ঃ হযরত ইবনে আববাস । - তিরমিজী 

৯। কৃঝ্পাখর সম্বন্ধে রসূলুল্ল।হু (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহর শপথ ! 

পুনরুণ্থানের দিন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহাকে উঠাইবেন। ইহার দুইটি চক্ষু 
হইবে, ইহা তাহা দ্বারা দেখিবে | ইহার এক জিহ্বা হইবে, ইহা তাহা দ্বারা 

কথা বলিবে ;: এবং যে লোক আন্তরিকতার সহিত ইহাকে স্পর্শ করিয়াছে, 

তাহার ছনা ইহা সাক্ষ্য দিবে । 
বণনায় হযবত ইবনে আব্বাস - তিরমিজী 

১০। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয়ই কৃষ্ণপাথর ও মাঝামে ইব্রাহীম 
বেহেশতের (দুই) মুক্তা | তাহাদের জ্যোতি আল্লাহ্ দূরীভূত করিয়াছেন । 

যদি সাহাদের জ্যোতি দূরীভূত করা না হইত, তবে পূব ও পশ্চিমে যাহ। 
আছে তাহা সকলই আলোকিত হইত। 

বর্ণনায় *' হযরত ইবনে উমর। _- তিরমিজী 



মন্ধায় প্রবেশ, তাওয়াফ ও সায়ী. ৫৩৭ 

১১ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : পাথরের তন্তাবধানে ডান পার্শের 

৭০ জন ফিরেশতা রাখা হইয়াছে । যেব্যক্তি বলে 2 “হে আল্লাহ । ইহকাল 

ও পরকালে আমি তোমার ক্ষমা এবং মনের শান্তি প্রাথনা করি। হে আল্লাহ! 

ইহকাল ও পরকালে আমাকে মঙ্গল দান কর এবং নরকের আগুন হইতে 
বাঁচাও ।”' তাহারা বলে ; আমিন (তাহাই হউক )। 

বর্ণনায় £ হযরত আৰ্ হোরায়রা | _-ইবনে মাযাহ্ 

১২। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যেব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া সাত 

বার কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং বলে 2 আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি ব্যতীত অন্য 

প্রভু নাই, আল্লাহই সববশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কোন শক্তি-সামর্থ্য 

নাই |” তাহার দশটি পাপ মুছিয়৷ ফেলা হয় এবং তাহার জন্য দশ পুণা 

লিখিত হয় এবং দশ মর্যাদা বাড়ান হয়। যেব্যক্তি এ অবস্থায় কাবা প্রদক্ষিণ 
করে এবং কথা বলে, সে তাহার পা ছ্বারা যেন আল্লাহর করুণাকে ঠেলিয়া 

ফেলে, যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পা ছ্বাবা পানি ঠেলিয়া ফেলে। 
বণনা £ হযরত আবু হোবায়র। । _-ইবনে মাষাহ্ 

মজুরী 
মজুরদিগকে তাহাদের দেহের ঘর্ম শুকাইবার পূর্বেই মজুরী প্রদান করিতে 
রসূলুলাহ্ (দঃ) নির্দেশ দিয়াছেন । যদি নির্দিষ্ট সময় উহ৷ দেওয়ার ঢুক্তি থাকে, 

তবে এ সময় অতীত হওয়ার পূর্বেই মজুরী পরিশোধ করিতে বলিয়াছেন। 
হালাল (বৈধ) কাজের মজুরীও হালাল। হারাম (অবৈধ) কাজের মজুরীও 
হারাম । মুতদেহকে গোসল দেওয়া, কবর খনন করা, রমযানের তারাবীহর 

নামায পড়ান, নিদিষ্ট সমর আযান দেওযা, করআন শিক্ষা দেওয়ার 'ওজরত' 

(মজুরী ) হালাল। 
১। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন 

নাই যিনি মেষ চরান নাই। সাহাবাগণ প্রশব করিলেন £ আপনিও? তিনি 

বলিলেন : আমি কয়েক কিরাতের (প্রায় এক পয়সার. সমান এক ফিরাত ) 

বিনিময়ে মেষ চরাইতাম | 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়র। | ৷ _ বোখারী 



৫৩৮ হাদীসে রসূল 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) শিল্পদারকে তাহার মজরী দিয়াছিলেন। তীহার 
নামিকায় তিনি ওধধ ব্যবহার করিয়াছিলেন | 

বর্ণনায় £ হযরড ইবনে আব্বাস । '* --বোখারী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ (শরীরের) ঘাম শুকাইবার পূর্বেই মজুরের 
'আজুরা ' (মজ্রী) দিও। 

বর্ণনা ঃ হযরত আবদ্ল্লাহ বিন্ উমর। ৃ -- ইবনে মাযাহ্ 

8৪ রসূলুলাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ আল্লাহ বলেন, আমি বিচারের দিন 
তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীঁড়াইব | যেব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্নাতি করিয়াছে, 

কিন্তু তাহা রক্ষা” করে নাই। যে ব্যক্তি স্বাধীন লোককে বিক্রয় করিয়া 
তাহার মুল্য ভোগ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি মজুরের দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ 
করাইর! তাহার মজুরী দেয় নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা। - বোখারী 

মদ্য পান ও শাস্তি 

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) মক্কায় থাকাকলীন মদ অবৈধ হয় নাই ।- মদীনায় হিজরতের 

পর অবৈধ হই'াছে । করআন বলে ঃ হে বিশ্বাসীগণ! মদ অপবিত্র দ্রব্য, 

শয়তানের ক'ব, সুতরাং ইহা ছাড় । কুরআন অন্যত্র বলে: এই দুইটিতেই 

বড় পাপ, মানুষের জন্য উপকারও বহু, কিন্ত উপকার অপেক্ষা অপকারই 

অধিক। 

করনানে মদ্য পানের শাস্তি নাই ; হাদীসে আছে, তবে তাহাও নির্দ্ 
নহে! অবস্থাভেদে ইহ! সামান্য ভতসনা হইতে আরম করিয়া ৮৫ বেত্রাধাত 

পর্যন্ত হইতে পারে। হযরত উমরের শাসনকালে 8০ হইতে ৮০ বেত্রাঘাত 

পর্ষস্ত ইহ্াঁর শান্তি ছিল । মদের ব্যবসা অবৈধ | ওষধে অথবা জীবন রক্ষার 

জন্য মদ পান করা বৈধ। 

১। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর মি্বরের উপর দাঁড়াইয়া ভাষণদানকালে হযরত 
উমর বলিরাছেন : মদ নিষিদ্ধ বলিয়া অহী অবতীণ হইয়াছে এবং তাহ! 



মদ্য পান ও শাস্তি | ৫৩৯. 

পাচাট বস্তু হইতে প্রস্তুত হয়-_আঙ্গুর, খেজুর, যব, আটা এবং মধু। মদ এমন 
দ্রব্য যাহা জ্ঞানকে ঢাকিয়া ফেলে । 

বর্ণনায় * হযরত ইবনে উমর । --বোখারী 

২| রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে “বিতৃ-এ”” সম্বন্ধে প্রশু করা হইয়াছিল | “বিতৃ-এ'" 

হইল মধু দ্বারা প্রস্তুত নেশা উৎপাদনকারী মদ বিশেষ। তিনি (উত্তরে) 

বলিলেন £ প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী পানীয় অবৈধ | 
বণনায় ০ হযবত আয়েশ। | --বোখারী, মোপলেন 

৩। রপূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে মদ সম্বন্ধে প্রশ্শ করা হইয়াছিল | তিনি 
নিষেব করিলেন । তখন বলা হইল : আমি ইহ] ওষধের জন্য তৈরী করি। 

তিনি বলিলেন : ইহা ওঁষধ নহে বরং পীড়া । 
বণনায় হযরত ওয়ায়েল হাজ্রামী। - মোসলেম 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশৃত অবৈধ-. 

(১) মদাপায়ী, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি এং (৩) অসতর্ক গৃহকর্তী, 
যে আপন পরিবারের মধ্যে অপবিব্রতা স্থাপন করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর | -নেসায়ী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেণ £ যদি অভ্যাসরত মদখোর মারা যায়, 

( তবে) সে এমন ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, যে ব্যক্তি 

প্রতিমা পূজ। করে। | 
বণনা £ হযরত ইবনে আব্বাস । __ইবনে মায।হ্ 

নি 

৬। রসূলুল্ল'হু (দঃ) মদ্য সম্বন্ধে দশ ব্যক্তিরে অভিশাপ দিয়াছেন । 

ইহার যে রস লয়, ইহার রস লইবার জন্য যে নিযুক্ত হয়, ইহা যে পান 
করে, ইহ। যেবহন করে, ইহা যাহ!র নিকট বহন কবিয়া নেওয়া হয়, 

ইহা! যে পান করিতে দেয়, ইহ! যেবিক্রয় করে, ইহার মুল্য যেগ্রহণ করে, 

ইহ। যে ক্রয় করে এবং ইহা যাহার জন; ক্রয় করা হয়। 
বর্ণনায় £ হযরত আনাম | -তিরমিজী, ইবনে মাযাহ, 



4480 হাদীসে রস্ল 

৭। রসূলুলাহ (দঃ) মদ্য পানের অপরাধে লাঠি এবং জুতার দ্বার প্রহার 

করিতেন । হযরত আবু বকর 8০টি বেত্রাঘাত করিতেন। অন্য বণনায় £ 
মদ্যপানের অপরাধে রস্লুল্লাহ (দঃ) লাঠি এবং জুতার প্রহারের সহিত 8০টি 

বেত্রাঘাত করিতেন। 

বর্ণনায় ; হযরত আনাস । _ বোখাবী, মোসলেম 

৮| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মদ্য পান করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত 

কর। চতুর্থবার পান করিলে তাহাকে হত্যা কর | একব্যক্তি চতু্বার মদ 
পান করিলে, তাহাকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এব সমীপে উপস্থিত করা হইল । তিনি 
তাহাকে বেত্রাধাত করিলেন, কিন্তু হত্যা করিলেন না। 

বর্ণনায় : হযরত জাৰের | _-তিরমিজী 

নখ 

৯। আবদুল্লাহ নাক জনৈক লোককে গর্দভ উপাধি দেওয়া হইরাছিল । 

'মদ্য পানের অপরাধে র্খন তাহাকে প্রহার করা হইত, (তখন) সে রসুলুল্লাহ 
(দ:)-এর হাস্য উৎপাদন করিত | একদা সে আনীত হইল, তিনি আদেশ 
দিলে, তাহাকে প্রহার করা হইল। জনগণের ভিতর হইতে জনৈক ব্যক্তি 
বলিল : হে আল্লাহ ! কতবার তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে! রসূলুলাহ্ 
বলিলেন £ তাহাকে অভিশাপ করিও না। আল্লাহ্র শপথ, আমার জান! নাই, 
সে আল্লাহ এবং তীয় প্রেরিত পুরুষকে ভালবাসে কি-না | 

বর্ণনায় ঃ হযরত উমর । _বোখারী 

১০। এক ব্যক্তি মদ পান করিলে তাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট 

উপস্থিত করা হইল। তিনি তাহাকে প্রহার করিতে নির্দেশ ট্লেন। 

আমাদের মধ্যে কেহ তাহাকে হস্ত দ্বারা, কেহ জতার দ্বারা এবং কেহ বস্ত্রের 

দ্বারা প্রহার করিল । সে যখন চলিয়া গেল, তখন এক ব্যক্তি বলিল; আল্লাহ্ 
তাহাকে অপমান করুন। তিনি বলিলেন £ এই রকম বলিও না| তাহার 

বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্য প্রাথনা করিও না। 

বর্ণনায় £ হযরত আব হোরায়র]। - বোখারী 



মসংজিদ এবং নামাযের স্থান 

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “সমস্ত পৃথিবীই মসজিদের স্থান।”' কৃরআন 
বলেঃ “যে দিকেই মুখ ফিরাও আল্লাহ্র স্থান রহিয়াছে ।”” আল্লাহ্ সবস্থানে 
বিরাজিত, সবস্থানেই আল্লাহকে স্মরণ করা যাইতে পারে । আল্লাহ্ শুধু 
মস্জিদ-মন্দির বা গির্জায় বাস করেন না| কবরস্থানে, কসাইখানায়, 

গোসলখানায়, চলাচলের রাস্তায়, গৃহপালিত পশু রাখার স্থানে, গোবর ও 
মল-মৃত্রের স্থানে | কাবা ঘরের ছাদে নামায পড়া নিষিদ্ধ | মস্জিদের মধ্যে 
আল্লাহ্র জন্য সকল কার্য করা যায়। স্ত্রীসহবাস ৰা হত্যা করা, বেত্রাঘাত 

করা, ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ । মসজিদের মধ্যে গগুগোল করা, থুথু 
ফেলা, জুতা পায় দিয়া প্রবেশ অবৈধ | স্ত্রীলোক মস্জিদে নামায পড়িতে 
চাহিলে নিষেধ করা যাইবে না। মসজিদে প্রবেশকালে নির্ধারিত দোয়া 
এবং প্রবেশ করিয়া দূই রাকাত নামাষ পড়িতে হয়। রঙ্গলুল্লাহ্ (দঃ) মস্জিদকে 

পৃথিবীর মধ্যে সবৌভ্ম স্থানি বলিয়াছেন। মসজিদের নামাযে একাকী 
নামায হইতে ২৫ গুণ অধিক পুণ্য পাওয়া যায় | জামেপ্মস্জিদে ৫০০ 
গুণ, মদীনার মসজিদে ১০০০ গুণ, বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে ৫০,০০০ 

গুণ এবং কা'বার মসজিদে এক লক্ষ গুণ পুণ্যলাভ হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) 
বলিয়াছেন ; যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, তাহার জন্য আল্লাহু বেহেশতে 
একটি দালান প্রস্তুত করিবেন। পৃথিবীর মধ্যে কাবার মস়্জিদই প্রথম | 
বায়তুল মোকাদণাসের মস্জিদও পুরাতন এবং ইহা ইছদী, খীষ্টান ও মুসলমানদের 
পবিত্রস্থান ৷ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজেই মক্কার নিকটবতী কুবার এবং মদীনার 
মফ্জিদ নিমাণ করিয়াছেন । 

১। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) যখন কাবা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি 
উহার সকল পার্শে গিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং বাহিরে আসার পূব পযস্ত 
তিনি নামায পড়িলেন না । কাবাগুহ হইতে বাহির হইয়া কাবার সন্মুখে 
দই রাকাত নামায পড়িয়া বলিলেন : ইহাই কেবলা | 

বর্ণনায় * হযবত ইবনে আব্বাস । - বোখারী 

২। রসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার এই মসজিদের এক রাকাতি 
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নামায কা'বার মসৃজিদ ব্যতীত অন্য স্থানের ১০০০ রারাত নামায হইতে 

উত্তম। 
বর্ণনায়: হযরত আৰ্ হোরায়র৷ । --বোখাঁবী, যোসলেষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তিনটি মসজিদ বাতীত অন্য স্থানে 
যাওয়ার জন্য উটকে চালনা করিও না ; কা'বার মসজিদ, দরবতা (বায়তুল 

মোকাদাসেব) মসজিদ এবং আমার এই মসজিদ | 

বর্ণনাষ 2 হযরত আব্ সঈদ খুদ্রী। -বোখাবী, মোসলেম 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; আল্লাহর নিকট সবাপেক্ষা প্রির স্থান 

ময্জিদ এবং সবাপেক্ষা অপ্রিয় স্থান বাজার । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আৰ্ হোবায়র৷ | _ বোখারী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন $ আল্লাহ্র জন্য যে মসৃভিদ নি্াণ করে, 

তাহার জন্য আল্লাহ্ বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। 
বর্ণনায় : হযরত উসমান । : _ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ নামাযে সবাপেক্ষা অধিক পুণ্য এ 

ব্যক্তি লাভ করে, যে সর্বাপেক্ষা দববতীঁ মস্জিদে (নামাযেব জনা) গমন 

করে। যেব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করিয়া ইমামের সহিত উহা পড়ে, 

সে এর ব্যক্তির তুলনায় অধিক পুণ্য লাভ করে, যে নামায পড়ে অতঃপর 

নিদ্রা যায়| 

বণনায় ৫ হযরত আব্ মূস। | _বোখারী, মোসলেম 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের মধো কেহ মসৃজিদে 

প্রবেশ করে,সে যেন বলে £ হে আল্লাহু! তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার 

জন্য খুলিয়া দাঁও। যখন সে বাহির হইয়া আসে, সে যেন বলে: হে 

আল্লাহ! তোমার প্রাচুর্য হইতে কিছু পাওয়ার জন্য তোমার নিকট আবি 

প্রাথনা করি ! 

বর্ণনায় £ হযরত আবু ওবায়দাহ্ | - মোপলেম 
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৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে 

প্রবেশ করে, বসিবার পূর্বে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু কাতাদাহ। __ বোখারী 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে এই দর্গন্ধযুক্ত সব্জী (কাচা 
পিয়াজ-রসূন ) ভক্ষণ করে, সে অবশ্যই যেন আমাদের মসজিদের মধ্যে 

না আসে, কেন-না মানুষ যাহাতে বিরক্ত বোধ করে, ফিরেশ্ ভাগণও তাহাতে 
বিরক্ত বোধ করে। ৃ 

বণনায় ঃ হযরত জাবের । _ বোখারী 

১০। মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা পাপ। উহাকে দাফন করিলেই 

(মাটি দ্বারা ঢাকিলেই ) ইহার কাফৃফারা (প্রায়শ্চিত্ত ) হয | 
ব্নায় ঃ হযরত আনাস।। - বোখাবী, মোসলেম 

১১। রসুলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের 
জন্য দীড়ায়, সে যেন তাহার সন্মুখে খুখু না ফেলে । কেন-না, সে বে পর্যস্ত 

' নামাযের মধ্যে থাকে £ ততক্ষণ সে আল্লীহর সহিত গোপন কথা বলিতে 
থাকে। সেযেন ডান পার্শে থুথু না ফেলে, কেন-না তাহার ডান পার্শে 

একজন ফিরেশতা আছে। সেযেন তাহার বাম পার্শে অখবা তাহার পায়ের 

নীচে থুথু ফেলে এবং তাহা দাফন করিষা ফেলে। অন্য বর্ণনায় ; তাহার 
বাম পায়ের নীচে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব হোরায়বা | _ বোখারী, মোসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) যে অসুখ হইতে যুক্তি লাভ করেন নাই, তাহার 

মধ্যে তিনি বলিয়াছেন £ আল্লাহ্ এ সকল ইছদী এবং খীষ্টানদের প্রতি 
অভিসম্পাত বর্ধণ করুন যাহারা তাহাদের নবীদের কবরকে মস্জিদ রূপে 
গ্রহণ করিয়াছে । ৃ 

বণনায় : হযরত আয়েশা | --বোখাবী, মোসলেম 

১৩। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সতর্ক হও ! তোমাদের পুববতী'গণ 

নবী এবং ধামিক লোকদিগের কবর সমূহকে মস্জিদ দূপে গ্রহণ কবিয়াছিল । 
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কবরকে মস্জিদরূপে গ্রহণ করিও না, নিশ্চয়ই আমি তাহা তোমাদিগকে 

নিষেধ করিতেছি । 

বণনায় ঃ হযরত জন্দব। মোসলেম 

১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বসবাসের গৃহসমূহের মধ্যবরতী স্থানে মসজিদ 

নির্মাণ করিতে এবং উহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুগন্ধি করিতে নির্দেশ 

দিয়াছেন । 

" বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । _আব্ দাউদ 

১৫। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ শ্স্জিদকে উচচ করিতে আমার 

প্রতি আদেশ হয় নাই। ইবৃনে আববাস বলেন : ইহুদী এবং খীষ্টানগণ 
ইহাদিগকে যেপ সুন্দর করে, তদ্ধপ স্মন্দর করিতে আমাকে আদেশ করা 

হয় নাই। 

বর্ণনায় ঃ হযবত ইব্নে আব্বাস | -- আৰু দাউদ 

১৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমরা কোন লোককে মস্জিদের 

তত্ত্বাবধান করিতে দেখ, এই বিষয় (তোমরা ) তাহার জন্য ঈমানের সাক্ষী 
থাকিবে । কেন-না আল্লাহ্ বলিতেছেন £যে আল্লাহ এবং আখিরাতকে বিশ্বাস 
করে, সে আল্লাহ্র মসজিদে যাতায়াত-করে । 

বর্ণনাম £ হযরত আব্ সঈদ খদ্রী। _ তিরমিজী 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহারা অন্ককারে (রাত্রে) পায়ে 
হাটিরা মসজিদে বায়, তাহাদিগকে বিচারের দিন পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও | 

বর্ণনায় £ হযরত বোরায়দাহ্ | _তিরমিজী, আব্ দডিদ 

১৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা যখন বেহেশৃতের উদ্যানের 
নিকট দিয়া যাইবে, তখন উহার ফল উপভোগ কর। প্রশ্ব করা হইল : 

বেহেশৃতের উদ্যান কি? তিনি বলিলেন £ মসজিদ সমূহ | আবার প্রশ' করা 

হইল £ ফল উপভোগের অর্থ কি? তিনি বলিলেন £ “সোবৃহানাল্লাহ, 
আল্হামদলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর |” 

বর্ণনায় £ হযরত আব হোরারর। | তিরমিজী 
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১৯। রমুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদের মধ্যে প্রতিশোধ লইতে অথবা কবিত৷ 
আবৃর্তি করিতে অথবা নিদিষ্ট দোষের শান্তি প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায় £ হযরত হাকিম ইবনে হেজাম | --আব্ দাউদ 

২০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ১*কবর এবং গোসলখান৷ ব্যতীত সমগ্র 
পৃথিবীই নামাবের স্থান | 

বণনায় ঃ হযবত আব সঈদ | __ আব দডিদ, তিরমিজী 

২১। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পৃথিবীতে কোন্ মসজিদ সর্বপ্রথম 

নিমিত হইয়াছিল ? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ কাবার মস্জিদ। পুন: প্রশব 
করিলাম £ তার পরে কোন্ মসজিদ ? তিনি বলিলেন £ বায়তুল মোকাদ্ণাসের 
মস্জিদ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 2 এই দুইটির দূরত্ব কত? তিনি 
বলিলেন : চলিশ বংসর। সমগ্র পৃথিবীই তোমাদের জন্য মস্জিদ। সুতরাং 
যেখানেই নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়। 

বর্ণনায় : হযবত আবজর | _ বোখারী, মোসলেম 

২২। রস্লুল্লাহ (দঃ) এ সকল স্ত্রীলোকদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, 
যাহারা প্রায়ই কবরস্থানে যাতায়াত করে এবং আলে জালায়। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - আব্ দাউদ, তিরমিজী 

২৩। রসূলুললাহ্ (দঃ) সাতাট স্থানে নামাব পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন £ 
কবরস্থানে, সাধারণের কসাইখানায়, গোবরের স্থানে, লোকজন চলাফেরাব 
পথে, গোসলখানায়, উটের ধরে এবং কাবার ছাদের উপরে । 

বণণায় ঃ হযরত ইবনে উমর | - তিরমিজী 

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য 
মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যকে রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহর প্রতি কর্তব্যের 

পরেই স্থান দিয়াছেন। মাতার স্থান পিতার, উত্রে স্থাপন করা হইয়াছে। 
করআন বলিতেছে £ আমি মানবকে তাহার পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার 

৩৫-- 
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করিবার আদেশ দিয়াছি। তাহার মাতা তাহাকে অতি ক্টে গর্ভেধারণণ 

করিয়াছে, অতি কষ্টে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে । এই লালন-পালন 

৩০ (ত্রিশ) মাস পধন্ত। রসূলুল্লাহ (দঃ) দগ্-মাতাকেও মাতার নার ভক্তি 

শুদ্ধ! প্রদশশন করিতে বলিরাছেন। পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ 
করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি £ মাতী-পিতা দরিদ্র হইলে, তাহাদের ভরণ- 

পোষণের ভার গ্রহণ করা সন্তানের এঞ্ষান্ত কর্তব্য । অভাবহীন হইলেও 

তাহাদিগকে উপদটৌকন ও দান করিতে হয়। প্রত্যেক সময়ই তাহাদের 

সহিত বিনম বচনে ও ভর্তিসহকারে কখা বলিবে | বিদেশ-ভ্রমণে তাহাদের 

অনুমতি গ্রহণ করা কতব্য। মাতা-পিতার মৃত্যু হইলেই সন্তানের কতব্য 
শেষ হয় না, তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কতব্য | 

১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল: আমার সঙ্গে 

থাকার সবাপেক্ষা অধিক অধিকার কাহার ? তিনি বলিলেন * তোমার মাতার । 

সে প্রশু করিল : তারপর কাহার £ তিনি বলিলেন £ তোমার মাতার । সে 

জিজ্ঞাসা করিল : তারপর কাহার ? তিনি বলিলেন £ তোমার মাতার । সে 

প্রশ করিল ; তারপর কাহার £ তিনি বলিলেন £ তোমার পিতার । অন্য 

বণনায় : তোমার পিতার, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীর-স্বজনের, অত:পর 
তোমার নিকটতর আত্বীয়-স্বজনের | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেম 

২। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক, 
তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক, তাহার নাক ধূলিতে মলিন হউক । প্রশু করা 

হইল £ কাহার ? তিনি বলিলেন ঃ এ ব্যক্তির যাহার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাহার: 

পিতা-মাতা (একজন বা উভয়েই) জীবিত খাকে এবং যে তব্ও বেহেশতে 

যাইতে পারে না। | 
বর্ণনায় £ হয়রত আবূ হোরায়ব। | _-মোসলেম 

৩। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া সন্তানের 

জন্য বড় পাপ। প্রশব হইল £'.কেহকি তাহার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? 
তিনি বলিলেন ; হা |সে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয় এবং লোকাটি 



মাতা-পিতার প্রতি কততবা ৫৪৭ 

অ(বার তাহার পিতাকে গালি দেয় । সেকোন লোকের মাতাকে পালি দ্য 

এবং সেই লোকটিও তাহার মাতাকে গালি দের । 

বণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহু বিন্ উমর | _-বোখারী, মোসলেম 

৪। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ পিতার প্রতি ভক্তি প্রদশনের সাধোভম 

উপায় পিতার মৃত্যুর পর তাহাব বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা। 
বণনায় £ হয়বত ইবনে উমন | _ মোসলেম 

৫। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 5 পিতার সন্থষ্টীতেই আল্লাহ্র সন্তষ্টি এবং 
পিতার অসন্তষ্টিতেই আল্লাহ্র অসন্থষ্টি | 

বণনায় ঃ হযরত আবদূল্লাহ্ বিন আমর । _তিবমিজ সন 

৬। একজন লোক রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিল £ আমি একটি নিকৃষ্টতম 
পাপ করিয়াছি । আমার কি তওবা আছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 

তোমার মা আছে? মে বলিল: না| তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ তোমার 

খালা (মাসী) আছে? সে বলিল2 হা। তিনি বলিলেন? তাহার সহিত 
সদ্বাবহার কর। 

বর্ণনায় * হযরত ইবনে উমর | _-তিবমিজী 

৭] একদা আমরা উপস্থিত থাকাকালে, সালাম সম্পদায়ের একটি লোক 
আসিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল £ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাহাদের 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কি কোন উপায় আছে? তিনি বলিলেন 2 হা । তাহাদের 

জন্য দোয়া চাওয়া, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদিগকে মান্য করা | 
৫ হযরত আব. ওসায়েদ। আব, দাউদ, ইবনে মাষাহ 

৮। হযরত জাহেমা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল £ আমি - 
জেহাদে যোগদান করিতে চাই | আপনার সহিত আমি পরামর্শ করিতে 
আসিয়াছি। তিনি বলিলেন: তোমার মা আছে? সে বালল : হা, আছে। 

তিনি বলিলেন £ তাহার রিসিভ! বেছেশৃত তাহার পায়ের নিকটে 
অবস্থিত। 

বর্ণনায় £ হয়রত মা'বিয়া বিন্ জাহেমা | -_নেসাষী 
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৯।| এক ব্যক্তি রপূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল : সম্ভানের উপর 

তাহার পিতা-মাতার কি হক (দাবী) আছে? তিনি বলিলেন £ তাহারা উভয়েই 
তোমার বেহেশত ও তোমার দোযখ | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. ওমামাহ্ | __মেশ্কাত 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার নিকট তিনটি গুণ আছে, 
তাহার মৃত্যুকে আল্লাহ্ সহজ করিবেন এবং তাহাকে বেহেশৃতে স্থান দিবেন । 

দর্বলের প্রতি দয়া, মাতা-পিতার জন্য ব্যয় এবং দাস-দাসীর উপকার সাধন। 
বর্ণনায় £ হযরত জাবের _তিরষিজী 

১১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল ; আমার মা 
ক্ষধায় মারা গিয়াছে | দেষদি কথা বলিতে পারিত ; মনে হয় দান করিতে 
বলিত | এখন দান করিলে কি তাহাতে তাহার পুণ্য হইবে ? তিনি বলিলেন £ 

হ]। 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ। | _ বোখারী, মোসলেম 

মানত করা 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মানত করিও না, কেন-না অদৃষ্ঠের 

উপর মানতের কোনই হাত নাই। ইহা কৃপণ লোক হইতেই বাহির হয়। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়রা | - বোখারী, মোসলেফ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যে আল্লাহকে মান্য করার মানত করে, 
সেষেন তাহাকে মান্য করে এবং যে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে, 

সেযেন তাহার অবাধ্য না হয়। 
বর্ণনাষ £ হযরত আয়েশ] | _ বোখাবী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ শপথের কাফৃফারা নজরানার ( মানতের) 
কাফৃফারার সমান । 

বর্ণনায় ; হযরত ওকাব। বিন্ আমের | --মোপলেম 
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৪। যখন রসূলুল্লাহ (দঃ) ধরম্মোপদেশ দিতেছিলেন, তিনি একটি লোককে 
দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি তাহার খোজ কৰিলে তাহারা বলিল £ 

সে আব ইসরাঈল | সে দাঁড়াইয়া থাকিবে বলিয়া মানত করিয়াছে, সে 

বসিবে না, ছায়াতে আশ্রয় লইবে না বা কথা বলিবে না, কিন্ত রোযা রাখিবে। 

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ তাহাকে কথা বলিতে, ছায়ায় আশ্বয় লইতে এবং 

বসিতে নির্দেশ দাও, কিন্তু তাহাকে তাহার রোযা সম্পূর্ণ করিতে দাও । 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। - বোখারী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ গোনাহ্র (পাপের) কাজে কোন মানত 
নাই । তাহার জন্য শপখের কাফৃফারাই তাহার কাফ্ফারা । 

বণনায় ই হযরত আয়েশা। --আব দাউদ 

৬। একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : হে রসূলুল্লাহ (দঃ)! আমি 
আপনার মাথায় দফ (এক ধরনের বাদ্য -যন্ত্র) বাজাইব এই মানত করিয়াছি । 
তিনি বলিলেন 2 তোমার মানত পূর্ণ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ শোয়ায়েব। _আৰু দাউদ 

৭। হযরত সায়াদ বিন্ ওবাদাহ তাহার মাতার একটি মানত যাহা 

সে মৃত্যুর পৃবে পূণ করিয়া যাইতে পারে নাই, সেই সম্বন্ধে বসূল্ল্লাহ্ 
(দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি তাহার মাতার পক্ষে ইহা পূর্ণ কবিতে 

নির্দেশ দিলেন। 
বর্ণনায় 2 হযবত ইবনে আব্বাস । ৃ -_ বোখারী, মোসলেম 

মান-সম্মানের ভিত্তি 

করআন ঘোষণা করিয়াছে তোমাদের মধ্যে সবাপেক্ষা সন্মানিত এ ব্যক্তি 

যে তোমাদের মধ্যে সবাপেক্ষা ধর্ম-ভীরু | 

১। রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল £ মানুষের মধ্যে কে 

সম্মানে সবশ্রেষ্ঠ ? তিনি বলিলেন : আল্লাহর “নিকট সন্ধানে এ ব্যক্তি সবশেষ্ঠ, 

যে তাহাদের মধ্যে সধাপেক্ষা খোঁদা-ভীরু | তাহারা বলিল ; আমরা এই কথা 
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আপনাকে জিজ্ঞাসা করি না । তিনি বলিলেন : মানবের মধ্যে সবাপেক্ষা 

সম্মানিত ইউস্থফ। তিনি আল্লাহ্র নবী, আল্লাহর নবীর সন্তান, তিনিও 

আল্লাহব নবীর সন্তান, তিনিও আল্লাহ্র বন্ধুর সন্তান।. তাহারা বলিল £ 
আমরা এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি না। তিনি বলিলেন £ তাহা 

হইলে তোমরা কি আরবের প্রধানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর? তাহার 

বলিল : হাঁ । তিনি বলিলেম £ অন্ধকার যুগে-যাহারা প্রধান ছিল, তাহাবা 

ধর্মে অভিজ্ঞ হইলে ইসলামেও প্রধান । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা । -_-বোখারী, মোসলেম 

মানবের প্রতি কতব্য 

আদম সন্তান সকলেই পরস্পর ভ্রাতা | রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ “সকলই 
আদম হইতে এবং আদম মাটি হইতে স্থজিত।” ইসলামে সকলেই সমান। 

ইসলাম যাবতীয় বৈষম্যের নীতি চুরমার করিয়া দিয়া বিশৃ-্রাতৃত্বের শিবির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । ইসলাম দরিদ্রগণের সবশেষ্ঠ আশ্রয়স্থল, আর্তের বিশ্বামূ- 
গার ও অত্যাচারিতের প্রাণে শান্তিদাতা৷ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “মুমিন 
ব্যক্তি যে সমগ্র মানবজাতির প্রাণ ও সম্পত্তির আশ্বরস্থল 1,” তিনি আরও 
বলিয়াছেন £ যে অন্যের স্বত্ব বা সন্মান নষ্ট করিবে যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ক্ষমা 

না করে, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। ক্ষধাতকে খাদ্য দান, 
তুক্চাতকে পানি দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতের সেবা-শুম্দমা ইত্যাদির 

মধ্য দিরাই আল্লাহকে প্রকৃতভাবে সন্তুষ্ট করা যায়।” তিনি আবার বলিয়াছেন 
তোমরা নিজের জন্য যাহা ভালবাস, অপরের জন্যও তাহা ভালবাসিবে । 

বিভিগ্ন প্রকারে মানুষের উপকার করা যাইতে পারে। শারীরিক, মানসিক, 
আথিক ও আত্বিক। ইহার মধ্যে আব্যান্বিক উপকারই সর্বোৎকৃষ্ট । সবশ্রেষ্ঠ 
উপকার মানুষকে ধর্মপথ প্রদর্শন করা এবং তাহাকে সৎপথে চালনা কর! । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মানবের প্রতি দয়ালু নহে, আল্লাহ্ও 

তাহার প্রতি দয়াল্ নহেন।, 

বণনায় £ হযরত জারির বিন্ আবদ্ল্লাহ্ | _ বোখারী, মোসলেম 



মানবের প্রতি কতব্য ৫৫১ 

২। একটি শবাধার যাইতেছিল। উহা দেখিরা রসূলুল্লাহ (দঃ) উঠিয়া 
দড়াইলেন। আমরাও তাহার সঙ্গে দাঁড়াইলাম | আমরা বলিলাম £ সে 
ইভদী স্ীলোক । তিনি বলিলেন £ নিশ্চয়ই মৃত্যু ভয়ঙ্কর। যখন তোমরা 
শবাধার দেখ, তখন দাঁড়াইও | 

বর্ণনায় হযরত জাবের । --বোখারী, মোপলেষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দয়াময় আল্লাহ্ দয়াল লোকদের প্রতি 

দয়া প্রদধন করেন । পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রতি দয়ালু হও, 

তাহা হইলে আকাশে যাহারা আছে তাহারাও তোমাদের প্রতি দয়ালু হইবে। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ আমর । _ আবু দাউদ, তিরমিজী 

শি 

,8। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি কি তোমাদিগকে এ লোকের 
সন্ধান দিব না, যে নামায, রোযা এবং যাকাতের সন্মান হইতেও অধিক 

সন্মানেব অধিকারী ? আমরা বলিলাম £ হাঁ | তিনি বলিলেন £ দইজন বিবাদ- 
কারীর মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী । দুইজন লোকের মধ্যে বিবাদই অনিষ্ট- 
কারী । 

বর্ণনার ঃ হযরত আৰ দারদাযা | - আবু দাউদ, তিরমিজী 

মাল মৌভুদ রাখা 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে মৌজ্দদার, সে পাপী। 
বণনায ; হযবত মে'মার। - মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন ঃ শস্য আনয়নকারী ভাগ্যবান এবং মৌজ্দদার 
অভিশপ্ত । 

বণনায় ঃ হযরত উমর | --ইবনে মাযাহ্ 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ যাহারা মুসলমানগরণের ক্ষাত করিয়। তাহাদের 
খাদ্যশস্য মৌজুদ করিয়া রাখে, আল্লাহু তাহাদিগকে সংক্রামক ব্যাধি ও 

দরিদ্রতা দ্বারা কষ্ট দিবেন। 
বর্ণনাষ ঃ হযরত উষ্ব | - ইবনে মাযাহ্ 
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৪ | যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য অধিক মুল্যের আশায় 8০ দিন যাবৎ মৌজুদ 

করিয়া রাখে, সে আল্লাহ্ হইতে মুক্ত এবং আল্লাহ্ও তাহার নিকট হইতে মুক্ত। 
বণনায় £ হযরত ইবনে উমব। _ রাজীন 

মিকাত, এহ বলাম এবং তালবিষাহ, 
মিকাত অর্থ__নিদিষ্ট স্থান, যেখান হইতে এহ্রাম ধরা হয় | বিভিন্ন দেশের 
অধিবাসীর জন্য বিভিন মিকাত | মদীনার দিক হইতে আগত হাজীদের 

জন্য “জল-হালিফা,” শ্যাম ও মিশরের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য 

“যুহফাহ””, নজদের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য “করণ মানজিল' 
ইয়ামেনের দিক হইতে আগত হাজীদের জন্য ইয়ালামলাম”', ইরাকের দিক 

হইতে আগত হাজীদের জন্য “জাতে-ইরাক”' এবং মক্কাবাসীদের জনা মক্কা | 

হাজীদিগকে গ্রহ হইতে বাহির হইয়া বা নিদিষ্ট স্থানে পৌছিয়া একটা 

নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত যে নিয়ম-কানুন পালন করিতে হয়, সেই অবস্থাকে এহরাম. 

বলে। এহ্রামের জন্য গোসল ও অবূ করিয়া দূই টুকরা সেলাইবিহীন শুভ্র 

বন্ত্র লইয়া এক টুকরা পরিধান করিতে হয় এবং আর এক টুকরা গলদেশে 

জড়াইয়া রাখিতে হয়। স্ত্রীনোকেরা তাহাদের অভ্যাস অনুায়ী কাপড় 

ব্যবহার করিতে পারে | তাবপর্ দুই রাকাত নামায পড়িয়া উমরাহ্ বা 

হজ্জ, অথবা উমরাহ্ ও হজ্জ একত্রে এহ্রামের নিয়ত করিবে যে, হে আল্লাহ্! 

আমি হজ্জ বা উমরার নিয়ত করিতেছি। সুতরাং আমার পক্ষে ইহা সহজ 

কর এবং আমা হইতে ইহা গ্রহণ কর। অতঃপর উচৈচঃস্বরে তকবীর বলিবে। 

এহরামের নিয়তের পরে নিম্নলিখিত কারধগুলি অবৈধ হইয়া যায় | (১) 

মল্যবান পোশাক পরিধান করা, (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (৩) নখ কর্তন, 

কেশ মুণ্ডন, কর্তন বা উৎপাটন করা, (8) স্ত্রীর সহিত সহবাস বা হাস্য- 

কৌতুক করা, (৫) বিবাহ করা, (৬) মৃত মৎস্য ব্যতীত অন্য শিকার করা, 

(৭) তর্ক-বিতর্ক, হিংসা-বিদ্বেষ বা অবৈধ কোন কাজ করা । ইহার কোন 

বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে তাহার উপর একটি পশ্ড কোরবানী ওয়াজেব হইয়া 

যায়। 

তালবিয়াহ্ অর্থ-_লাব্বায়েক বলা | ইমাম আবু হানিফার মতে ইহা৷ বল 

ওয়াজেব কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে ইহা বল! স্ুনুত। : 



মিকাত, এহ্রাম এবং তালবিয়াহ্ ৫৫৩ 

১। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে তাহার এহরাঁম করার পৃবে এহরামের 
জন্য এবং কাবার তাওয়াফের পূবে এহরাম হইতে মুক্ত হইঘার জন্য সুগঞ্ধি 
(মেশৃক বিহীন) লাগাইতাম | আমি যেন রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এহনামের অবস্থায় 
তাহার বিন্যাস করা কেশ হইতে স্ুগন্ধির ঘাণ লইতেছি। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা | __-বোখাবী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন “রেকাবে' তাহার পা স্থাপন করিলেন এবং 
তাহার উট তাহাকে দীড়ান অবস্থার লইল তখন জ্লু-হালিফার মযূজিদের 

বণনায় : হযরত ইবনে উমব | _ বোখাবী, মোসলেম 

৩। আমরা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে 
“লাব্বায়েক” বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলাম । 

বণনায় ঃ হযবত আবু সঈদ খুদ্রী। _ মোসলেম 

8৪ | আবু তাল্হার পিছনে আমি আবোহী ছিলাম 1 তাহারা উচৈচ:স্বরে 

'হজ্জ' এবং উমরাহ বলিতেছিল। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । _ বোখার। 

৫1 বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (দঃ) উন্নরার সহিত হজ্জের এহরাম করিয়া- 

ছিলেন। তিনি প্রথমে উমরাহ এবং পরে হজ্জেব এহরাম করিলেন । 
বণনায £ হযরত ইবনে উদর | - বোখারী, মোসলেম 

৬। রস্লুলাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ জিব্রাঈল আসিয়া আমাকে এই 
নির্দেশ দিল যে, এহরাম অথবা লাব্বার়েকের সহিত আমার. উন্নতগণ যেন 
তাহাদের কণ্ঠস্বর উচচ করে। 

বণনায £ হযরত খালেদ । _ নেসাধী 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মুসলমান লাব্বায়েক বলে, তাহ'র ডান 

এবং বাম পার্খে যাহারা থাকে, এমন কি প্রস্তর, বৃক্ষ এবং মাটির স্তুপ পর্যন্ত 
লাব্বায়েক বলিয়া থাকে, এমন কি পৃথিবীর নিভিগ্ু স্থানে তাহার প্রতিত্বনি 
হয়| ” 

বর্ণনায় ঃ হযরত পহল। - তিরমিজী 



মিতাচারিত। ও একনিষ্ঠতা 
রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিরাছেন £ সর্বকর্মে মধা পন্থাই সর্বাপেক্ষা উত্তম নীতি, 
এবং সর্বকাধে অতিরিক্ততা নিকৃষ্ট ও মন্দ। কুরআন বলে : “যখন তাহারা 
বায় করে, তখন তাহারা কৃপণতাও করে না এবং অতিরিক্ত ব্যয়ও করে ন৷, 
বরং উভয়ের মধ্যবতী থাকে ।' অতিরিক্ত দান সম্বন্ধেও কৃরআনে তিরস্কার 
আছে £ “তোযার হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিও না৷ এবং তোমার হস্তকে 
তোমার গলদেশে আবদ্ধ করিরা রাখিও না|” “অতি উচচ শব্দে বা নীরবে 
নামায পড়িও না ; উভয়ের মধ্যবতী পথ অন্ষেণ কর।” অতিরিক্ত খাদ্য ' 

যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তত্রপ অতিরিক্ত ধর্মকর্মও আধ্যাত্মিক 
স্বাস্থা -ট করে। | | 

মানুষের চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ একনি্তা ও অধ্যবসায় | করআন 
বলে : "যাহারা বলে, 'আমাদের প্রভূ আল্লাহ্" এবং তাহার উপর তাহারা 
সব্দা প্রতিষিত থাকে, ফিরেশতাগণ তাহাদের প্রতি এই বলিয়া অবতীপ 
হয়; ভয় কারও না, দুঃখিত হইও না |” “তোমার উন্তদিগকে নামায পড়িতে 

এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বল।” “যদিও কণ্ কর তবৃও সত্য 
পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ।” রসূলুল্লাহ (দঃ) যে কার্য করিতেন, তিনি তাহা সর্বদাই 
করিয়া যাইতেন। পর্বত সমান বাধাবিঘু, শক্রর সম্মিলিত অত্যাচার, নির্াতন 

অসাধাবণ অব্যবসায়ের ফল। 
১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কার্ষের মধ্যে বাহা পার তাহা কর, 

কেন-না তোষরা তোমাদিগকে কষ্ট না দিলে আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ট দেন না । 
বণনায় £ হযবত আযেশা | - বোখারী, মোসলেম 

২| রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিরাছেেন : আল্লাহর নিকট প্রিয়তম এ কাধ যাহা 

সামান্য হইলেও বরাবর ( সর্বদা) করা হয়| 
বর্ণনা £ হযবত আয়েশা | - বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন 5 যখন তোমাদের কাহারও নামায 
€০ পদ সি 

পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসে, সে বেন নিদ্রা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নিদ্রা 



মিতাচারিতা ও একনিষ্ঠ তা৷ ৫৫৫. 

যায়, কেন-না নিদ্রাভিভূত হইয়া যখন সে নামায পড়ে, তখন সে জানে না 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, না সে নিজেকেই তিরস্কার করে। 

বণনায় £ হযরত আয়েশ। | - বোখারী, মোসলেম 
১ 

8৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ধর্ম সহজ | ইহাতে যে কঠোরতা 

অবলম্বন করে, ইহা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কাজেই একনিষ্ঠ 
এবং নিকটবততী হও, সুসংবাদ দাও এবং প্রাতে, সন্ধ্যার ও রাত্রির একাংশে 
সাহানা প্রার্থনা কর। 

বণনায় $ হযরত আয়েশ। - বোখারী 

৫। রসূল্ল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিলেন : হে আবদুল্লাহ্ ! দিনে রোযা 
রাখা! এবং বাত্রে নামায পড়া তোমার উচিত, তাহার সংবাদ আমি কি তোমাকে 

দেই নাই ? আমি বলিলাম £ হাঁ । তিনি বলিলেন * এইরূপ করিও না । রোয়। 

রাখ, কিন্ত ইফৃতার কর; নামায পড়, কিন্তু নিদ্রা যাও। তোমার শরীরের 

প্রতি তোমার কর্তব্য আছে ; তোমার চক্ষর প্রতি তোমার কতব্য আছে; 
তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি তোমার 
কর্তবা আছে । 

বণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহু বিন্ আমর । - বোখারী, মোসলেম- 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সন্তষ্টচিতে 
যেন নামায পড়ে ; এবং যখন সবে পরিশ্ান্ত হয়, তখন যেন সে বসিয়া পড়ে । 

বর্ণনায়: হযরত আনাস। - বোখারী, মোসলেম 

৭| তিনি বলিয়াছেন £ দীড়াইয়া নামায পড়, না পারিলে বসিয়া (পড়), 
তাহাও না পারিলে এক পাশে শায়িত হইয়া (পড়).। 

বর্ণনায় ঃ হযবত ইমরান বিন হোসেন। _-বোখারী 

মিন! এবং প্রস্তর নিক্ষেপ 

যিলহজ্জের ১০ই তান্লিখ দুপুরের সময় মিলাতে পৌছিয়া মুয্দালিফার নিকট 
হইতে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র প্রস্তর খণ্ড লইয়া উহ! নিক্ষেপের জন্য জামরাতে যাইবে । 



৫৫৬ হাদীসে রসূল 

তারপর জামরায় আকাবাতে ৭ খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিবে । 

প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপের সময় তকবীর বলিবে। তারপর কোরবানী 

করিবে । ইহা ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চলে। ১১) ১২ ও ১৩ই তারিখে 

তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করিতে হয়। ১৩ই বিললহজ্জ তারিখে 
যদি কেহ মিনাতে অবস্থান করে সেইদিন তাহরি জন্য পাখর নিক্ষেপ করা 

ওয়াজেব। ১০ই তারিখে কিংবা পরবতী তারিখে কাবা প্রদক্ষিণ করিবে। 

অতঃপর আবার পাথর নিক্ষেপের পর এহ্রাম শেষ হয়। 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে তাহার ভারবাহী প্রাণী হইতে ক্কোরবাণীর দিন , 

আমি পাথর মারিতে দেখিয়াছি এবং বলিতে শুনিয়াছি : হজ্জের নিরমাবলী 

তোমাদের শিক্ষা করা উচিত, কেন-ন।৷ এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ 

করিতে পারিব কি-না তাহা আমি জানি না। 
বর্ণনায়: হযরত জাবের । _--মোনলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) কোরবানীর দিন দ্বিপৃহরে এবং সূধ ঢলিয়। পড়াব 
পর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন | 

বর্ণ নায় ঃ হযরত জাৰের । -_ বোখাবী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন  পাখর নিক্ষেপ করা এবং সাফা ও 

মারওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি আল্লাহকে স্মরণের স্[তি স্বরূপ করা হইয়াছে । 
বণনায় : হযরত আয়েশা । _ তিরমিজী 

8৪। আমরা বলিলাম ; হে আল্লাহ্র রসূল ! মিনাতে আপনাকে ছার! 

দেওয়ার নিমিত্ত আমরা কি আপনার জন্য একটি ঘর নির্াণ করিব না? 

তিনি (উত্তরে) বলিলেন £ না, মিনা এমন লোকদের অপেক্ষার, স্থান বাহারা 
প্বেই আগমন করে। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ | _ ভিরহিজী 

মৃতা (শ্বল্স মেয়াদী) বিবাহ 
শিয়া সম্পূদায়ের মধ্যে মৃত বিবাহের প্রচলন আছে বলিয়া জানা যায়। 

তাহাদের মতে মুতা বিবাহ বৈধ১। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) পরবতাঁকালে ইহা 
অবৈধ বলিয়াছেন । 



মূতা (স্বল্প মেয়াদী) বিবাহ 0৫৭. 

১। আমরা রস্ললাহ (দঃ)-এর সঙ্গে থাকিয়া যদ্ধ করিতেছিলাম | 
আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রী ছিল না । আমরা বলিলাম £ আমরা কি খাতৃনা 
করিব না ? তিনি তাহা নিষেধ করিলেন । অত:পর তিনি আমাদের জন্য 
মৃতা বিবাহের অনুমতি দিলেন । আমরা প্রত্যেকেই একখানা বস্ত্রের বিনিময়ে 
এক একজন ভ্রীলোককে বিবাহ কারলাম। অতঃপর আবদৃল্লাহ এই আয়াত 
পাঠ করিল ৫ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বে সকল উত্তম জিনিস 
হালাল ( বৈধ) করিয়াছেন, তাহা৷ তোমরা হারাম ( অবৈধ) করিও না। 

বণনায় : হযরত ইবনে মসউদ। - বোখারী, মোসলের্ষ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) আওতাসের বৎসর তিন দিন মুতা বিবাহ হালাল: 

(বৈধ) করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাহা নিষেধ করিয়াছেন। 
বর্ণনায় : হযরত সালাষাহ্ বিন্ আক্ওয়া | - মোসলেক্ষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) খয়বরের যৃদ্ধে স্ত্রীলোকের সহিত মৃতা বিবাহ 
এবং পালিত গাধার মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী - বোখারী, মেোপলের্ক 

নুদ্দৎ 

সহবাস হইয়া থাকিলে তিন ধাতু, সহবাস না হইলে কোন মুদৎ নাই । অপ্রাপ্ত 
বয়ক্কা ও বৃদ্ধার মুদ্দৎ তিন মাস । গভবতীর মুদ্দৎ সন্তান প্রসব না হওয়া 

পর্যন্ত। স্বামীর মৃত্যুতে চারি মাস দশ দিন। 

১। আনু সঈদ খুদ্রীর ভগ্নি ফোরাইয়া তাহাকে জানাইল : সে রসূলুল্লাহ 
(দ:)-এর নিকট যেন জিজ্ঞাসা করে, সে খুদৃরীর বংশধরগণেব অন্তর্গত, তাহার 
পরিবারে সে ফিরিবে কি-না? কেন-না তাহার স্বামী পলাতক দাসের 
খোঁজে বাহির হইলে, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে । সে বলিল : আমি 
রসূলুল্লাহ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাতে আমি আমার পরিবারে ফিরিতে 
পারি, কেন-না আঙার স্বামী কোন ঘ্বর বা খোরাকী রাখিয়া যায় নাই। 

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ হাঁ । অত:পর আমি ফিরিয়া গেলাম এবং এক 
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মসজিদের কক্ষে বা মসজিদে আশ্য় লইলাম । আমাকে বলা হইল £ মুদৎ 

শেষ না হওয়া পধস্ত তোমার বাড়ীতেই থাক । অতঃপর আমি ৪ মাস ১০ 
দিন অপেক্ষা করিলাম । 

বণনায £ হযবত যযনব। _ভিবমিজী, আব দাউদ 

মুমিন বা বিশ্বাসী 
মুমিন শব্দের অখ-বিশ্বাসী | মুসলিম শব্দ সব-সাধারণের জন্য ব্যবহার 

করা হয়। কিন্ত মুমিন হইতে হইলে তাহাকে মুসলমান হওয়ার পব সত্যে 
বা কৃরআন-হাদীসের শিক্ষার দৃঢ় বিশ্বাসী হইতে হইবে । এই শব্দ দৃইটির 
পার্থক্য উল্লেখ করিয়াই কৃরআন বলিতেছে ঃ “গ্রাম আরববাসীগণ বলে, 
আমরা ঈমান আনিয়াটি | বল, তোমরা ঈমান আন নাই ! বল, আমনা ইসলাম 

গ্রহণ করিয়াছি । ঈমান এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই |)? 

মুসলমান বলিতে এ ব্যক্তিকে বুঝায় যে শুধু মুখে কলেমা "এক আল্লাহ্ 

ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাহার রসূল” উচচারণ করে, কিন্ত 
উহার বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই | রসূলুল্লাহ (দ:) বলিবাছেন £ 

“মুসলমান এ ব্যক্তি যাহার হস্ত এবং রসনা হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ 
থাকে, কিন্ত মুমিন এ ব্যক্তি যিনি সমগ্র যানবমগ্ডলীর ধন ও প্রাণের আশয় 

স্বল।'' কূরআন বলিতেছে £ “পূব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলেই 

তোমাদের ধর্ম হয় না, কিন্ত প্রকৃত ধামিক এ ব্যক্তি যে আল্লাহ্, আখিরাত, 

ফিরেশ্তাগণ, কিতাব এবং নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যে 

তাহারই ভালবাসার জন্য নিকট-আত্বীয়, এতিম, দুঃখী, পদব্রাজক, ভিক্ষুক, 

এবং দাস-দাসীদিগকে দান করে, যে নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং মাক:ত দেয়, 

যে প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা রক্ষা করে, যে বিপদে এবং কষ্টে সহিষ এবং 
দুঃখের সময় সবর করে-_তাহারাই বিশ্বাসী এবং তাহারাই ধামিক |” ““মুমি 
নের পদমর্ধাদা ফিরেশ্তা হইতে অনেক উপরে, এমন কি কা'বা শরীফের 

সম্মান হইতেও তাহার সন্মান অধিক । দোযখ তাহার জন্য হারাম করা 

হইয়াছে। আল্লাহ এবং তাহার কিরেশ্তাগণ বিশ্বাসীকে আশীবাদ করেন।” 
“নিশ্চয়ই আল্লাহু বিশ্বাসীদের জান-মাল বেহেশৃতের পরিবর্তে করব করিয়াছেন 
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এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষক” “বিশ্বাসীদদগকে সাহায্য করা আল্লাহর 
“কর্তব্য |” প্রকৃতপক্ষে কৃরআন ও হাদীস বিশ্বাসীদের পখ-প্রদ্শক । রসূলুল্লাহ 

(দঃ) বলিয়াছেন ঃ “যাহা নিষিদ্ধ তাহা ভয় করিবে, তবেই তুমি মানবমগ্ডলীর 
মধ্যে বড় ধামিক হইবে । আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে সন্থ& খাকিবে, 

তবেই তুমি সর্বাপেক্ষা সন্তোষশীল মানব হইবে৷ তোমার প্রতিবেশীর উপর 
সদয় হইবে, তবেই তুমি প্রকৃত মুমিন হইবে । যাহা তোমাব জনা ভালবাস, 

তাহা মানবের জন্য ভালবাসিবে, তবেই তুমি মূগলমান হইবে । অভিবিক্ত 
হাসিও না, কেন-না অতিবিক্ত হাসিতে হৃদয় মৃত হয়। মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ 
বলেন : “হতাশ হইও না, দূঃখ করিও না । যদি তোমরা মুমিন হও, তোমরাই 

কর্তৃত্ব লাভ করিবে ।'' কৃরআন্ বলে 2 পুরুষ হউক বা নাবী হউক, থে সৎ- 

কার্য করে এবং বিশ্বাসী হয়, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে সখের জীবন দান করিব |” 

“তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে জবাব দিলেন ; পুকষ হউক বা নারী হউক 
তোমাদের মধ্য কোন কমীর কাজকে আমি ব্যথ করিব না|: পুরুষ ও 
নারীর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার ইসলাম স্বীকার করিয়াছে | মমিনের জীবন 
কৃরআন্ ও হাদীসের দ্বারা স্থনিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে : (১) তাহার ক্ষুদ্র ন্ভর (দৃষ্টি) 
নাই, তাহার সহানুভূতি, ভালবাসা ও প্রেম কোন নিদিষ্ট গগ্ডিতে সীমাবদ্ধ 
থাকে না; (২) মুমিন আত্ম-সন্মান জ্ঞান-সম্পনু : মোশরেক (অংশীবাদী) ক্ষ্টির 
নিকট মাথা নত করে এবং মানুষকে ভয় করিয়া চলে; (৩) বিশ্বাসী গবিত 

ও অহংকারী হইতে পারে না; (8) বিশ্বাসী বুঝে, আত্মার পবিত্রতা এবং 

সৎকার্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই ; (৫) বিশ্বাসী কোন অবস্থাতেই নিরাশ বা 
ভগ্নোৎপাহ্ হয় না ; (৬) বিশ্বাসী আল্লাহর পথে বাজেহাঁদে নিভীকি ও 
পরম সাহসী ; (৭) হিংসা, পরশ্িকাতরতা, লোভ '3 মোহ বিশ্বাসীর হৃদয় 

হইতে বাহির হইয়া যায়; (৮) বিশ্বাসীর সবাধিক গুণ আল্লাহর বিধান ও 
নির্দেশের আজ্ঞাধীন হওয়া ;__ইহার নামই ইসলাম, ইহার নামই ঈমান 

..১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসী সরল, সন্মানিত ; আর পাপী 

ধূর্ত, ভীরু। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্ হোরায়র। | -_আবুূ দাউদ, তিরমিজী 
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২। রসূলুল্লাহ (দ) বলিরাছেন £ বিশ্বাসীর মধ্যে দুইটি চরিত্র দোষের 
সমনুয় হর নাঃ কৃপণতা এবং অসৎ স্বভাব । * 

বণনায় : হযরত ইবনে মসউদ | --তিরমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ মুসলমান এ ব্যক্তি যাহার রসনা 
ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং বিশ্বাসী এ ব্যক্তি 

যাহার হাতে সকল লোকের ধন-্রাণ নিরাপদ থাকে । 
বর্ণনায় : হযরত আবদল্লাহ ইবনে উমর | _ বোখারী, মোসলেম, 

৪ | রসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ বিশ্বাসী অনেক ফিরেশৃতা হইতে 
০০ ০ 

আল্লাহর নিকট অধিক সন্মানিত। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | __-ইবনে মাযাঁহ্ 

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা কর হইল £ বিশ্বাসী কি ভীরু হইতে 
পারে” তিনি বলিলেন 2 হী । পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ বিশ্বাসী কি কৃপণ 
হইতে পারে? তিনি বলিলেন ; হা । পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল : বিশ্বাসী 
কি বড় মিথ্যাবাদী হইতে পারে? তিনি বলিলেন ; না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত সাফ্ওয়ান | _-ইমমি মালেক 

৬1 রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বিশ্বাসী বান্দাহ্র নয়নযুগল হইতে 
মক্ষিকার মন্তিক পরিমাণও অশ্ব আল্লাহ্র ভয়ে বহির্গত হয় এবং তাহাতে 

তাহার মুখমণ্ডলের উজ্জুলতা হাস পায়, আল্লাহ্ তাহার জন্য দোযখ হারাম 

করিবেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদৃল্লাহ্ বিন্ মসউদ । --ইঘনে বাযাহ্ 

মুমিনদের উপর বিপদ-আপদের কারণ 

ধামিক লোকদের উপর বিপদ-আপদ পতিত হওয়া আশ্চজনক নহে । আল্লাহ্ 

বলিতেছেন “নিশ্চয় তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও ফল ক্ষয় 

স্বারা পরীক্ষা করিব, কিন্ত ধৈর্যশীল লোকদিগকে সুসংবাদ দাও ।” আল্লাহ্ 
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আবার বলেন : “মানবগণ কি এই ধারণা পোষণ করযে, আমি ঈমান 

আনিয়াছি, এই কথা উচচারণ করিলেই তাহারা মুক্তি পাইবে, অথচ তাহাদিগকে 
পরীক্ষা করা হইবে না ?”” “মুমিনকে তাহার ধর্মশশক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা কর! 
হয়। যদি সে ধর্মে সুদৃঢ় হয়, তাহার উপর বিপদ-আপদ তদন্যায়ী কঠোর 
হইবে ।সেযদি ধর্মে শিথিল হয় তাহার উপর বিপদ-আপদ তত কঠোর হইবে 
না।” আল্লাহ বলেন £ “তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে 
যেন ভুলাইয়া না রাখে, ইহা ছারা আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়াতে দণ্ড দিবার 
ইচ্ছা রাখেন।” “আমি অন্যান্যকেছ বিভিন্ন রকমের যে জখ-সম্পদ দিয়াছি, 
তাহার প্রতি তোমাদের: চক্ষু বাড়াইও না7। তাহার জন্য] দুঃখ করিও না।” 
তোরা কখনও ভাবিও না যে, পাপীগণ যাহা করে, তাহা হইতে আল্লাহ্ 
উদাসীন ।' 

.১। রসলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ যাহার মঙ্গল ইচ্ছ। করেন, 
৩১০ টি 

তিনি তাহাকে বিপদ-আপদ দেন। 
বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়র৷ | - বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মুসলমান বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা, 
দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভাবনা এমন কি কাঁটাবিদ্ধ হইয়া৷ ক্ট ভোগ করে, আল্লাহ্ তদ্দারা 
তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

বণনায় ঃ হযরত আবূ সঈদ খুদ্রী | বোখারী, মোসলেস 

৩। রঙ্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে দীর্ধকাল রোগে ভূগিয়া মারা যায়, 

সেশহীদ হয় এবং কবর আজাব হইতে মৃক্তি পায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহার 
জন্য বেহেশৃত হইতে খাদ্য আসে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব্. হোরায়র! | --ইবনে মাযাহ্ 

৪। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্র পথে (শহীদ) মৃত্যু ছাড়াও 
সাত প্রকারের শহীদ আছে। তাউ নে (কলেরা, বসন্ত ওপ্রেগে) মৃত্যু হইলে, 
পানিতে ডুবিয়৷ মৃত্যু হইলে, পার্শ্ব -বেদনায় মৃত্যু হইলে, চাপা পড়িয়া মৃত্যু 
হইলে, যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়া মরে,জসে শহীদ হয়|” 

বর্ণনায় £ "হযরত জাবেদ বিন্ আতিক। _মালেক, আবু দাউিদ, নেসায়ী 

৩৬--- 
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৫| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বড় বিপদের সহিত বড় পুরস্কার । 
আল্লাহ্ যখন কোনও সম্পৃদায়কে তালবাসেন তাহাদিগকে বিপদ-আপদ দেন। 
যে তাহাতে সন্তষ্ট হয়, তাহার জন্য সুসংবাদ | যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার 

জন্য দসেংবাদ। 
বর্ণনায় £ হযরত আনাস। _-তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৬। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : ছোট-বড় কোন গোনাহ ব্যতীত অন্য 
কিছুর জন্য কোন বান্দাহর উপর বিপদ পতিত হয় না । তনাধ্যে আল্লাহ যাহা 
ক্ষমা করেন, তাহ। অসংখ্য । অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ যে বিপদ-আপদ 
তোমাদের উপর নিপতিত হয়, উহা তোমাদেরই হস্তাজিত, কিন্তু আল্লাহ্ 
অনেক ক্ষমা করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আব মূশ। | _ তিররিজী 

৭। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহু বলেন, যখন আমি আমার 
বান্দাহ্কে দুষ্টিহীনত৷ দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে তাহাতে সবর করিয়া 
থাকে, আমি তাহার (নয়নের) পরিবর্তে তাহাকে বেহেশৃত দান করি। 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । রী --বোখারী 

৮| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : জর, বিপদ-আপদ, এমন কি বে অর্থ 

জামার পকেটে রাখা সত্তেও হারান যায় এবং তজ্জন্য মনে দূঃখ হয়, বান্দাহ্র 
উপর এই সকল পতিত হওয়ার অর্থ, আল্লাহ্র তিরস্কার | যেমন, লাল বর্ণের 

লৌহ ময়লা-মুক্ত হইয়া কর্মকারের অগ্নি হইতে বাহির হয়, তদ্রপ কোন 
বান্দাহ উহার জন্য পাপ হইতে বাহির হইয়া আসে । 

বর্ণনায়; হযরত আয়েশ | - তিরমিজী 

৯। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম যে, তাহার জর হইয়াছে । 
আমি বলিলাম £ আপনার ভীষণ জর। তিনি বলিলেন £ হী, তোমাদের দুই 

ব্যক্তির সমান আমার জর । আমি বলিলাম £ ইহা৷ এই জন্য যে, আপনার জন্য 
দ্বিগুণ সওয়াব আছে। তিনি বলিলেন £ হাঁ । বৃক্ষ হইতে যেরূপ পাতা পড়িয়া 
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যায়, তক্রপ রোগ বা অন্যান্য কষ্ট যে মুসলমানের উপর পতিত হয়, তজ্জন্য 
আল্লাহ্ তাহার পাপ সমূহ দূরে ফেলিয়া দেন। 

বর্ণনায় ১ হযরত আবদ্ল্লাহ বির মসউদ | বোখারী, মোসলেম 

১০। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর যে বেদনা হইয়াছিল, তাহা হইতে তীব্রতর 
বেদনা আর কাহারও দেখি নাই । 

বর্ণনায়; হযরত আয়েশ] । বোখারী, মোসলেম 

১১। রসূলল্লাহ (দঃ) আমার উদর ও চিবূকের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিয়া 

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রবসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর মৃত্যুকষ্টের চাইতে আর 
কাহারও মৃত্যক্ অধিক বলিয়া মনে হয় না। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা | .. বোখারী 

মুসলমানদের একতা 

মসলমানগণ একই ভ্রাত-সংঘের সভ্য । ইহাতে নর-নারী, উচচ-নীচ, ধনী- 

নির্বন সকলেরই সমান অধিকার | সকল দেশের মুসলমান এক সমান। 
দেশ, বর্ণ ও বংশ গৌরব ইত্যাদি ভাঙ্গিয় দিয়া ইসলাম সকল মুসলমানকে এক. 
সমান করিয়া দিয়াছে । রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ মানব আদম হইতে 
এবং আদম যুত্তিক' হইতে স্জিত। এক দেশবাসীর উপর অন্য দেশবাসীর 
প্রাধান্যের কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ, এক মুসলমান নিশ্চয়ই অন্য 

মুসলমানের ভ্রাতা এবং সকল মুসলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ত্রাতু 
সমাজ । একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের দর্পণ । দুনিয়ার সমগ্র মুসলমান 
সমাজ একটি অট্টালিকা সদৃশ । কূরআন বলিতেছে : “একতাবদ্ধ হইয়া 
আল্লাহ্র রজ্জ, শক্তভাবে ধরিয়া রাখ, ভিন হইয়া যাইও না| যখন তোমর। 

পরস্পরের শক্র ছিলে, তখন আল্লাহর করুণার দিকে লক্ষ্য কর। তিনি 

তোমাদের .হৃদয়কে এক করিয়াছেন এবং তাহারই করুণাঁয় তোমরা তাই- 
ভাই হইয়াছি।” “যে মুসলমানের একতা ভঙ্গ“করে, সে ইসলামের বাহিরে 
“চলিয়া! যায় 1” করআন বলিতেছে £ যাহারা ধর্মকে বছবিধ উপ-সম্পৃদায়ে 
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ভাগ করে এবং উহার কারণে দান! উপ-সম্পৃদ্রায়ে বিভ্ত হইয়া যায়, তাহাদের 
সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 

১| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; আমার উন্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি 
বিবাদ-বিসংবাদ স্যটটি করিতে বাহির হয়, তাহার গ্লীবাদেশে আঘাত কর। 

বর্ণনায় £ হযরত ওসাম৷ বিন্ শরীক | -সনেসায়ী 

২। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ যে তাহার আমীরের ( নেতার) মধ্যে 
এমন দোষ দেখিতে পায়, যাহ। সে॥অপ্রিয় মনে করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ 
করিয়া থাকে , কেন-না আমি দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি একের মধ্যে অর্ধ-হস্ত 

পরিমাণও প্রভেদ স্থাষ্টি করিয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মৃত্যু অন্ধকার 
যুগের মৃত্যু হইবে । 

বণনায় ১ হযরত ইবনে আব্বাস । -- বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : একত্রে আহার গ্রহণ কর, ভিন্ন ভিন 
হইয়া আহার গ্রহণ করিও না, নিতির বত রাতে নিহিত! 

বর্ণনায় £ হযরত উমর । -_-ইবনে মাযাহ 

৪। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ আমার উন্মতকে বা যোহান্নদের 
উন্মতকে পথন্তরষ্টতার উপর সমবেত করাইবেন না । আল্লাহর হাত জামাতের 
উপর । যে পার্থক্য স্ষ্টি করে, তাহাকে দোযখে পৃথক স্থান দেওয়া হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর | _ তিরমিজী 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদিগকে পাঁচটি আদেশ 
দেই-__-একতা৷ রক্ষা! কর, বাধ্য থাক, হিজরত কর, শ্রবণ কর এবং আল্লাহ্র 
পথে জেহাদ কর। যে জামাত হইতে অর্ধহস্ত পরিমাণ দূরেও সরিয়া পড়ে, 
ফিরিয়া না আস পর্যস্ত সে তাহার গ্রীবাদেশ হইতে ইসলামের বন্ধনকে মুক্ত 
করিয়৷ দেয়। যে অন্ধকার যুগের আহ্বান করে, সে নামায পড়িলেও, রোযা 
রাখিলেও এবং নিজেকে মুসলমান করিলেও দোযখের আলানী কাষ্ঠ হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত হারেস আশ্য়ারী | --তিরসিজী 
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৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সর্বাপেক্ষা বৃহৎদলের অনুসরণ করিবে, 
কেন-না যে বিভেদ স্ট্টি করে, তাহাকে দোষখে পৃথক স্থান দেওয়া হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উমর --ইবনে মাযাহ্ 

মুসলম[নদের জন্য অভিষ্যদ,বাণী 

১। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার এই উম্মতের প্রতি করুণা বধিত 
হইয়াছে । আখিরাতে তাহাদের কোন শাস্তি নাই। এই দুনিয়াতে বিপদ- 
আপদ, অশান্তি ও হত্যাই তাহাদের শাস্তি। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু মূসা। --আবু দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মহান আল্লাহ্ এই উন্নতের জন্য প্রত্যেক 
শতাব্দীর প্রারন্তে এমন একজন প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের ধর্মকে 
পুনরুজ্জীবিত করিবেন। 

বণনায £ হযরত আৰ. হোরায়রা | --আবু দাউদ 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ আমার উন্নতের বয়স ৬০ হইতে ৭০ বৎসরের 

মধ্যে (হইবে), তনুধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সেই বয়স অতিক্রম করিবে । 
বর্ণনায় ঃ হযরত আব. হোরায়রা। --তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৪ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ আমার উন্মতদিগের দোষ-ক্রটি, 

স্মু.তি-বিলুপ্তি এবং বাধ্যতামূলক পাপ ক্ষমা করিয়াছেন। 
বর্ণনা £ হযরত ইবনে আব্বাস | - ইবনে মাযাহ্ 

৫| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার উন্নত বারিপাত (বৃষ্টি) সদৃশ । 

ইহার প্রথম অথবা শেষ উত্তম তাহা জান যায় না। 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । - তিবমিজী 

৬। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমার শ্উন্মতের মধ্যে এ লোকগণ 
আমাকে অধিক প্রিয় মনে করিবে, যাহার আমার পরে জন্মগ্রহণ করিবে। 



৫৬৬ হাদীসে রসল 

তাহাদের কেহ কেহ ইচ্ছা করিবে যে তাহার পরিজনবর্গের এবং ধন-সম্পত্তির 

বিনিময়েও যদি সে আমাকে দেখিতে পারিত। 
বণনায় £ হযরত আব. হোবায়রা | -_ তিরমিজী 

৭ | রস্লুললাহ (দ:) বলিয়াছেন £ আমার উন্মতের মধ্যে এক সম্পৃদায় 
অনবরত আল্লাহর আদেশের উপর " দণ্ডায়মান! থাকিবে, যে তাহাদিগকে 
অসন্মানিত ব! তাহাদের বিরোধিতা করিবে, তাহার! সেই অবস্থায় দণ্ডায়মান 

থাকা পধস্ত সে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র 
আদেশ না হয়। 

বণনায় ঃ হযরত মা'বিয়৷ | - বোখারী, মোসলেম 

মুসলমানদের পথপ্রদর্শক 
পবিত্রে কুরআন ও রসূলুল্লাহ দেঃ)-এর সুন্নত এবং বাক্যাবলীই মুসলমানদের 
পথ-প্রশক | এই দুই গ্রস্থঞ্ঘোষণা করিতেছে £ যদি মানবজাতি কূরআন 

ও হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষাকে মুলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়৷ সুদৃঢভাবে দণ্ডায়মান 
থাকে, তবে তাহারা ইহকাল ও পরকালে উন্নতির উচচশিখরে উঠিতে সমর্থ 
হইবে । পক্ষান্তরে, যদি কুরআন্ ও হাদীসের আইনকে মানব রচিত আইনের 
নিশ্লে স্থান দান করে, তবে তাহারা স্ব-স্ব হস্তে তাহাদের সমাধি খনন 
করিবে। রসুলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস 
রাখিয়৷ বাইতেছি। যদি তোমরা উভয়কেই সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখ, তোমরা 
কখনও পথত্র&ঈট হইবে নাঃ আল্লাহ্র কুরআন ও তাহার প্রেরিত নবীর 
আদর্শ। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ইসলামকে সম্পূর্ণ করিয়৷ দিয়াছেন। 
ইহাতে নৃতন ব্যবস্থার কোন প্রযোজন নাই । যে কোন ক্ষেত্রেই হউক, 
শরীয়ত বিরোধী নববিধান মুসলমান কর্তৃক পরিত্যজ্য | কতক স্বার্থপর 
মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য ইসলামে পীর-মুরিদী ইত্যাদি বেদআতের 
নৃতন নূতন সংযোজন করিয়। স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে । 
মুসলমান শীত্রকেই উহা হইতে সতর্ক থাফিতে হইবে। কারণ, এই পীর- 
মুরিদী রস্লুলাহ (দ:)-এর সময় এবং সাহাবায়ে কেরামের সময়ও প্রচলিত 

ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না| 



মুসলমনিদের পথ-প্রদর্শক ৫৬৭ 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমাদের এই ধর্মে যাহা নাই এযন 
কোন নূতন বিষয় যদি কেহ প্রবর্তন করে,সে অভিশপ্ত । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । -_ বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই সবাপেক্ষা উত্তযবার্ণী আল্লাহর 
কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হেদায়েত (পথ-প্রদর্শন) মোহাম্মদের হেদায়েত, 
সবাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধানই বেদআত 
(পথ-র্টকারী)। 

বর্ণনার £ হযরত জাবের । '--মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা নামায শেষে বক্তৃতা দান করিলেন । ফলে 

(আমাদের) নয়ন হইতে অশন্ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং হৃদয় 
বিন হইল। একজন বলিল ঃ হে রসুলুল্লাহ! এই বক্তৃতা যেন শেষ বতুতা 

মনে হয় । আমাদিগকে আরও উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন £ আমি 

তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি £ আল্লাহকে ভয় কর এবং একজন কাক্রী 
গোলাম (খলিফা) হইলেও তাহাকে মান্য কর, কেন-না আমার পরে ষে জীবিত 
থাকিবে, সে অনেক মতভেদ দেখিতে পাইবে । তখন আমার জ্নুত (কর্ম- 
পদ্ধতি), ছেদায়েত ও পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের কর্-পদ্ধতির উপর দৃঢ় থাকিবে । 

উহা কঠিন ভাবে ধরিয়া থাকিবে এবং দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া রাখিবে। 
নৃতন নূতন (ব্যবস্থা) বিধান হইতে সতর্ক থাকিবে, কেন-ন৷ প্রত্যেক নুতন 

বিধান বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআত-ই পখব্রর্টকারী। 
বণণায় £ হযরত এরবাদ। -_-আব্ দাউদ, তিরসিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৪। রগুলুললাহ (দঃ) আমাদের (দেখাইবার) জন্য একটি রেখা টানিলেন 

এবং বলিলেন £ ইহা আল্লাহ্র পথ । অত:পর উহার দক্ষিণ ও বামে বহু রেখা 

অন্নিত করিয়া বলিলেন £ এইগলি পথ এবং প্রত্যেক পথেই এক একটি 

শয়তান তাহাকে ডাকিতেছে। তিনি পাঠ করিলেন £ “আমার এই পথই 
সরল। ইহারই অনুসরণ কর |” 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ ধিন্ মগউদ্। _নেরসারী 



৫৬৮ হাদীসে রসূল 

৫। রস্লুল্লাহ (দঃ) পাঠ করিলেন £ তিনিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে মীমাংসিত আয়াত রহিয়াছে, “উলুল আলবাব” পর্যস্ত পাঠ করিলেন। 

হযরত আয়েশা বলেন : রঙ্ূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন £ যখন তুমি এ লোকদিগকে 

দেখ যাহারা রূপক কথাগুলির অনুসরণ করে, ( তখন বুঝিবে ) তাহাদের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিদের হইতে সতর্ক হও । 

বণনায় £ হযরত আয়েশা। __ বোখারী, মোসলেম 

৬। রসুলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যে অস্বীকার করিয়াছে, সে ব্যতীত 

আমার প্রত্যেক উন্বত বেহেশতে প্রবেশ করিবে । প্রশ্ন হইল : কে অস্বীকার 
করিয়াছে? তিনি বলিলেন: যে আমাকে মান্য করিয়াছে, সে বেহেশতে 
প্রবেশ করিবে এবং যে আমাকে অমান্য করিয়াছে, সে অস্বীকার করিয়াছে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | বোখারী 

৭| রসূলুলাহ্ (ঘঃ) বলিয়াছেন : আমি কখনও এই ইচ্ছা করি না যে, 
তোমাদের কেহ কেহ গদিতে হেলান (ঠেস) দেয় এবং যখন আমার আদেশ বা 
নিষেধ তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে বলে : আমি জানি না। যাহা 
আল্লাহ্র কুরআনে পাইয়াছি, তাহাই অনুসরণ করিব। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আৰ, রাফে। _-তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্, আবু দাউদ 

৮। যখন রস্লুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে ইয়ামেনে পাঠাইলেন, তখন জিজ্ঞাসা 

করিলেন £ যখন তোমার নিকট বিচারের জন্য কোন বিষয় উপস্থিত হইবে, 
কিরূপে তাহার বিচার করিবে? সে বলিল £ আমি আল্লাহ্র কুরআন অনুসারে 
বিচার করিব। তিনি বলিলেন ; যদি .করআনে তাহা না পাও? সে বলিল £ 
তবে আল্লাহ্র রসূলের সুনুত অনুসারে । তিনি বলিলেন : যদি তাহা আল্লাহ্র 
রসূলের স্গননুতে না পাও? সে বলিল £ আমি আমার বিবেকের সাহায্যে তাহা 
সমাধানের চেষ্টা করিব এবং তাহাতে ব্রটি করিব না| অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) 
তাহার বক্ষদেশে হাত রাখিয়া বলিলেন £ এ আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আল্লাহ্র 
রসূল যে বিষয় সন্তষ্ট থাকেন অহার তৌফিক (সামর্থ্য) তাহাকে দিয়াছেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। --তিরমিজী, আবু দাউদ? 



যুসলযানদের পথ-প্রদর্শ ক ৫৬৯ 

৯ | রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : করআন পাঁচটি বিষয়ের উপর অবতীর্ণ 
হইয়াছে-_হালাল, হারাম, নিশ্চিত বিষয়, রূপক বিষয় এবং উপমা । 
হালালকে হালাল জ্ঞান কর, হারামকে হারাম জ্ঞান কর, নিশ্চিত বিষয়ান্যায়ী 
কর্ম কর, বূপক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং উপমা .সমূহ হইতে উপদেশ 
গ্রহণ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আৰু হোরায়রা । -_-বাইহাকী 

মুদাফিরের রোঘ। 

আল্লাহ্ বলেন £ "তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে বা সফরে থাকিলে, 
সে তত সংখ্যা রোযা অন্য সময় বাখিবে। 

১। হামজা আসলামী অনেক রোযা রাখিতেন। তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; সফরে কি রোযা রাখিব? তিনি বলিলেন £ ইচ্ছা! 

হইলে রোযা রাখ এবং ইচ্ছা হইলে রোযা ভঙ্গ কর। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । --বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সফরে ছিলেন, তিনি একজন লোককে একদল 
€লোক ধিরিয়৷ রাখিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ ইহা 
কি? তাহারা বলিল £ একজন রোযাদার । তিনি বলিলেন £ সফরে পবিভ্র 
লোকের রোযা নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের । -_ বোখারী, মোসলেম 

৩। রসূলুলাহ (দঃ) মদীনা হইতে মক্কায় আসিলেন। তিনি ওসফানে 

না আস! পর্যন্ত রোযা! রাখিয়াছিলেন | অতঃপর তিনি পানি আনিতে বলিলেন 

এবং লোকদিগকে দেখাইবার জন্য উহা তাহার হাতে রাখিলেন অতঃপর 

(রোয৷ ভঙ্গ করিলেন । মন্কায় পৌছান পর্যস্ত এইরূপ ছিলেন । ইহা রমযান 

মাসের ঘটনা | ইবনে আব্বাস বলিতেন : রসূলুল্লাহ (দঃ) রোযা রাখিতেন এবং 
তাহা ভঙ্গ করিতেন। যাহার ইচ্ছা (সফরে) রোয৷ রুখ এবং যাহার ইচ্ছা 

রোযা ভঙ্গ কর। | 

বর্ণনায় ; হযরত ইবনে আব্বাস | বোখারী, মোসলেম 
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৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসাফির হইতে অর্ধেক 
নামায নামাইয়া দিয়াছেন; মুসাফির, স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোক এবং গর্ভবতী 
স্ীলোক হইতে রোযা নামাইয়া দিয়াছেন । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস | -_আবু দাউদ 

৫ রসূলুল্লাহ (দঃ). বিজয়ের বছরে রোযার মাসে মক্কাতে বাহির হইয়া 
আসিলেন। “কোরাল গামিম" পৌঁছান পর্বস্ত তিনি রোষা রাখিলেন। লোকজনও 
রোয। রাখিল। অতঃপর তিনি একপাত্র পানি আনাইয়া উচু করিয়া ধরিলেন 

এবং লোকজন তাহা দেখিল। অতঃপর তিনি পান করিলেন । পরে তাহাকে 
জানান হইল : কতক লোক রোযা রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন 2 তাহ।রা 
পাপী, তাহারা পাপী ! 

বর্ণনায় £ হযরত জাবের । _মোসলেক 

৬। তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ আমি সফরে 

রোয৷ রাখার শক্তি রাখি। তাহাতে কি আমার পাপ হইবে ? তিনি বলিলেন £ 
আল্লাহ্ হইতে ইহা অনগ্রহ | যে ইহাকে গ্রহণ করে উত্তম এবং যে রোয! 

রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কোন পাপ নাই। 
বর্ণনায় ঃ হযরত হামজ। | " - মোসলেম 

মুহ.রিমের জন্য হারাম জিনিস 

১। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল £ মুহরিমের পোশাক 
কিহইবে? তিনি বলিলেন £ সে জাম!, পাগড়ি, লম্বা-পায়জাম!, ছাতা, 

মোজ! ব্যবহার করিবে না ; কিন্ত কেহ জুতা না পাইলে মোজা ব্যবহার 

করিতে পারিবে । জাফরান বা “ওয়ারস্” (গাছ বিশেষ) দ্বারা বঞ্জিত কোন 
কাপড় পরিধান করিতে পারিবে না। এহরামে কোন নারী লম্বা ঘোমটা 
দিবে না এবং দাস্তানা ব্যবহার করিবে না। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুললাহ । --বোখারী, মোসলেম 

২। (আমরা) জায়ের-রানাভে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট থাকাকালীন 
1 তি সস 

জনৈক আরব বেদুইন লঙ্বা জাম! পরিয়৷ এবং খুলুক (জাফরান দ্বারা তৈরী 
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সুগন্ধি বিশেষ) লাগাইয়া রসূলুলাহ্ (দ:)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল £ 
হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ ! আমি উমরার জন্য এহ্রাম করিয়াছি এবং এই 

জামা পরিয়াছি । তিনি বলিলেন : তোমার দেহে যে সুগন্ধি আছে তাহা তিনবার 

ধৌত কর এবং লম্বা জামা খুলিয়া ফেল। তারপর হজ্জে যের্প কর উমরাতেও 
তক্জুপ কর। 

বর্ণনায় £ হযরত ইয়ালী। --বোখারী, মোসলেম, 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ এহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ 
করিবে না বা বিবাহ বসিবে না৷ অথবা বিবাহের অন্বেষণ করিবে ন! | 

বর্ণনায় £ হযরত উসমান । - মোসলেম 

৪ । রসূলুল্লাহ (দঃ) মায়মুনাকে, এহ রামের অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন । 
বণনায় £ 'হধরত ইবনে আব্বাস । -_ বোখারী, মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) মায়মুনাকে এহ রামের বাহিরে থাকা অবস্থায় বিবাহ 
করিয়াছিলেন | 

বর্ণনায় £ হযবত এযিদ | - মোসলেফ 

৬। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাহাদের এহ্রাম 

অবস্থার ছাত্তের দাস্তানা এবং বোরকা ব্যবহার করিতে, স্সগন্ধি বা জাফরান 

লাগান পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি এবং এহরাম অস্ত 
তাহাদের ইচ্ছান্যায়ী বিভিনু রকমের বস্ত্র, রঞ্জিত রেশম, বিশেষ রেশম বা 
গাউন বা পায়জামা বা লম্বা কোতা৷ বা মোজা পরিধান করিতে তিনি অনুমতি 
দিয়াছেন | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমর । --আব্ দাউদ 

৭। এহরামের অবস্থায় রসূলুল্লাহ (দঃ) সুগন্ধবিহীন যয়তুনের তৈল 

ব্যবহার করিয়াছেন । 
বর্ণনা £ হযবত ইবনে উমর । _-তিরযিজী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) মক্কার পথে লাহমী জামালে এহ্রাম অবস্থায় মাথার 

মাঝখানে শিঙ্গা দিয়াছিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ " -_বোখারী, মোসলেম 
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৯। এহরামের অবস্থায় আমরা রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সহিত ছিলাম । আমাদের 
নিকট দিয়া কতক আরোহী যাইতেছিল। তখন আমাদের মধ্য হইতে কোন 
একজন তাহার পর্দ। মাথা হইতে টানিয়া মুখের উপর লম্বা করিয়া দিল। 

যখন তাহারা চলিয়া গেল তখন আমরা তাহা আবার সরাইয়া রাখিলাম। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশা । -_আবু দাউদ 

সৃত ব্যক্তির কাফন ও গোসল 

'একখণ্ড কাপড় হার! মৃত ব্যক্তির 'সতর' (গুপ্তস্থান যাহা আবৃত করিয়া রাখিতে 
হয়) ঢাকিয়া মল ও মুত্র ত্যাগের স্থান সমূহ ধৌত করিয়া অযু করিবে। 
'অতঃপর মৃতকে বাম কাত করাইয়া মাথা হইতে পা সহ তিনবার ধৌত করিবে। 

আবার ডান কাত করাইয়া মাথা হইতে পা সহ তিনবার ধৌত করাইবে । 

গোসল শেষ হইলে কাপড় ছ্বারা দেহ উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে। পুরুষের 

জন্য কাফন তিন 'কাপড় এবং স্ত্রীলোকের জন্য কাফন পাঁচ কাপড় । কাফন 
স্নগন্ধিযুক্ত করিবে। 

১। একজন লোক রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সহিত থাকা কালে তাহার উট 
'তাহাকে পদদলিত করিয়াছিল। এ ব্যক্তি তখন এহ্রাম অবস্থায় ছিল। 
ইহার ফলে সে মৃত্যুযুখে পতিত হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন বলিলেন £ 
তাহাকে পানি এবং কুল বা বরই পাতা ছারা গোসল করাও এবং তাহার 
দূইখানা বস্ত্র হারা তাহাকে কাফন পরাও ; সুগন্ধি লাগাইও না এবং মাথা 
ঢাকিও না, কেন-না সে কিয়ামতের দিন “লাব্বায়েক” (দাস উপস্থিত) বলিয়া 
উদ্থিত হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। বোখারী, মোসলেম 

২। আমরা যখন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কন্যাকে (যয়নবকে) গোসল 
দিতেছিলাম, তখন তিনি আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন : তাহাকে তিন 
কি পাচ বার বা সঙ্গত মনে করিলে আরও অধিক পানি এবং বরই পাত৷ 
দ্বারা গোসল করাও এবং গ্রন্থি সমূহে কর্পুর অথবা কর্পরের কিছুটা লাগাও | 
ইহা যখন শেষ করিবে, তখন আমাকে ডাকিবে। যখন আমর! (সকল কাধ) 
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শেষ করিলাম, (তখন) আমরা তীহাকে ডাকিলাম । তিনি তাহার কটিদেশের 

কাপড় খানা আমদের নিকট দিয়া বলিলেন £ তাহাকে ইহা দ্বারা ঢাকিয়া দাও । 
অন্য বর্ণনায় তিন, পাঁচ বা সাত বার তাহাকে গোসল করাও এবং দক্ষিণ 

দিক হইতে এবং অযুর স্থান হইতে আরম্ভ কর । তিনি বলিয়াছেন : আমর! 
তাহার কেশরাজি তিনবার ধৌত করিয়া উহা তাহার পশ্চাতে রাখিয়া দিলাম । 

বণনায় £ হযরত উম্মে আত্যিয়াহ্ | - বোখারা 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের ৰস্ত্রের মধ্যে সাদা বস্ত্র 

পরিধান কর, কেন-না ইহাই তোমাদের উত্তম বসত্র। তোমাদের মুতদেহকে 
ইহা স্বারা কাফন দাও। তোমাদের কাজলের মধ্যে স্ুরমাই সর্বোৎকৃষ্ট, কেন-না 
ইহা! কেশ জন্মায় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। --আবু দাউদ, তিরমিজী 

8৪ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ তোমাদের ভাইকে 
কাফন পরিধান করায় সে যেন তাহাকে উত্তমরূপে পরায় । 

” বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের । - মোসলেম 

৫ | রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কাফনে অতিরিক্ত ব্যয় করিও না, 
কেন-না ইহা শীঘই নষ্ট হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী। আবু দাউদ 

৬। যখন আবদুল্লাহ বিন্ ওবাইকে কবরে রাখা হইল, রসূলুলাহ্ (দ:) 

তাহার নিকটে আসিয়া আদেশ দিলে তাহাকে বাহির করা হইল | অতঃপর 

তিনি তাহাকে উতয় জানুর উপর রাখিয়া তাহার উপর থুথু দিয়া তাহার 
নিজের জাম৷ দ্বারা তাহাকে কাফন কুরাইলেন। তিনি আব্বাসকেও একটি 

জামা দ্বারা কাফন পরাইয়৷ দিলেন। 
বর্ণনায় ঃ হযরত জাবের। --বোখারী, মোসলেম 

৭।| রসূলুল্লাহ (দঃ) ওদের (যুদ্ধে) নিহতদের সম্বন্ধে এই আদেশ 
দিলেন £ তাহাদের বর্ম একং চর্মবস্ত্র খুলিয়া ফেলা হউক এবং তাহাদের রক্ত 
এবং বস্ত্রসহ তাহাদিগকে দাফন (কবর দেওয়া) করা হউক। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস। --আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 



৫৭৪ হার্দীসে রস্ল 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ লম্বা পিরহানই (জাম ) উৎকৃষ্ট কাফন 
এবং শিং-বিশিষ্ট দুর্ঘাই কোরবানীর উৎকৃষ্ট প্রাণী । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওবাদাহ্ বিন্ সোয়ায়েত। আবু দাউদ, তিরমিজী . 

৯। রসূলুল্লাহ (দ:)-কে তিন খণ্ড বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল ; 
ইয়ামেনি, সাদা এবং সছল (শহরের) নিমিত তুলার বস্ত্র, তাহাতে কোন 
জামা বা পাগড়ি ছিল না। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ। । |] _-খোখারী, মোসলেম 

মৃত্যু ছোট কিয়ামত 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছে* আমি এবং মহাপ্রলয় এই দৃই অঙ্গলীর 

মত উত্থিত হইয়াছি। 

বর্ণনায় £ হযরত শোবাহ্ | -বোখাবী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ এখন যাহারা জীবিত আছে, এক শত 
বৎসর পরে তাহারা কেহ পৃথিবীতে থাঁকিবে না। 

 ধর্ণনায় £ হযরত আৰু সায়ীদ । --মোসলেম 

৩। কয়েকজন আরববাসী রসুলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া মহা-প্রলয় 

সম্বন্ধে পরশ করিল। তিনি তন্মধ্যে একজন কম বয়স্ক লোকের দিকে তাকাইয়া 

বলিলেন: দে যদি জীবিত থাকে তবে সে বর্ধিক্য প্রাপ্ত না হইতেই তাহার 

মহা-প্রলয় তাহাকে গ্রেফতার করিবে । 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ] । | __ বৌখার।, মোসলেম 

৪ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি আশা পোষণ করি যে, আমার 
উন্নতগণের অর্ধেক দিনের জন্যও যেন তাহাদের প্রভুর নিকট অপেক্ষা করিতে 
না হয়। সাঁয়াদকে প্রশ করা হইল £ অর্ধেক দিনে কত সময়? তিনি বলিলেন £ 

€০00 বৎসর 
বর্ণনায় £ হষরত সায়ীদ বিন্ আৰু ওকৃকাস। _-আব্ দাউদ 



মৃত্যু ও মানবাত্মা 
প্রতোক প্রাণীই মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে, ইহা বিধাতার এক অমোঘ 
বিধান। প্রত্যেক প্রাণীরই দেহ, প্রাণ ও আত্বা--এই তিনটি বস্তু আছে। 
জনাগ্রহণ করিলে এই তিনাট ব্তমান থাকে । মৃত্যু মানব জীবনের 
পরিবর্তন ঘটায় । মৃত্যুতে দেহ ও প্রাণ নষ্ট হইরা শুধুমাত্র আত্মাই থাকে । 
মানবাত্ধবা নষ্ট হয় ন৷ | ক্রআন বলিতেছে : “প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ 
করিবে ।” মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়া যাইবে বা আগুনে দগ্ধ করা হইবে, 

বা পঙ-পক্ষি, পোকা-মাকড় বা মৎসের উদরস্থ হইবে ; কিন্তু আত্ার শেষ 

নাই বা ধ্বংস নাই, যে পযন্ত উহা অনন্তের সহিত না মিশিবে। প্রত্যেক 
পদার্থই মৌলিক পদার্থে প্রত্যাবর্তন করিবে । দেহ হইতে আত্বার এই 
বিচ্ছেদের নামই মৃত্যু। আত্বাও তাহার মৌলিক পদার্থে অর্থাৎ আল্লাহ্র 

নিকট প্রত্যাবতন করিবে । করআন বলে £ “হে আনন্দিত আত্মা ! তোমার 
প্রভুর নিকট সন্ভষ্ট-চিত্তে এবং তীহাকে সন্থষ্ট করিয়া প্রত্যাবর্তন কর |” 
সৎকাধ (পুণ্য) এবং অসৎকার্য (পাপ) আত্মার সহিত থাকিবে এবং তজ্জন্যই 

আত্ব। শাস্তিপ্রাপ্ত বা পুরস্কৃত হইবে । পাপান্বা নরকের শাস্তি ভোগ করিবে । 
পুণ্যাত্বা চির-সুখময় বেহেশতে শান্তি ভোগ করিবে। 

মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় মৃত্যুর সময়। রসূলুলাহ (দঃ) 

বলিয়াছেন £ হে আল্লাহ্ ! মৃত্যুর কষ্টে বা মৃত্যুর বেছু শে আমাকে সাহায্য 

কর। হযরত আয়েশা বলিরাছেন : “রসূলুল্লাহ (দ:)-এর উপর বে মুত্যুকষ্ট 
হইয়াছিল, তাহা হইতে অধিক কষ্ট আর দেখি নাই।” মু্যুর সময় পরবতী 
অবস্থা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে, যেমন সন্তান প্রসব হওয়ার সময় 

দূণিয়ার অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশ হয় এবং সে ক্রন্দন করে। মৃত্যু শরীরের 
জন্য কিয়ামত। ঈমান বা বিশ্বাসের সহিত মৃত্যুই উত্তম। মৃত্যুর সময় দুইটি 
জিনিসে বিশ্বাস হারাইবার আশঙ্কা থাকে | ধর্মে কুরআন 3 হাদীসের বিপরীত 
কাজ প্রবর্তন এবং দুনিয়ার জন্য অত্যধিক ভালবাসা এবং পরকাল ভুলিয়া 
থাকা । আল্লাহর অনুগ্রহে বিশ্বাসীর মৃত্যু সহজ হইবে এবং অবিশ্বাসীর মৃত্যু 
কঠিন হইবে। মৃত্যুর সময় বাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহারা কলেমা 
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শাহাদাত, সুরা ইয়াসিন ইত্যাদি পাঠ কবিতে থাকিবে । বিশ্বাসীর মৃত্যুর 
সময় কপালে ঘাম নির্গমন, চক্ষু দিয়া পানি বাহির হওয়া, অধর শুকাইয়া 
যাওয়া ইত্যাদি চিহ্ন দেখা যাইবে | মৃত্যুকে'আহ্বনি কর (আত্ব-হত্যার শামিল) 
হারাম । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের কেহ যেন মৃত্যুর ইচ্ছা না 
করে। যদিসে ধামিক হয়, হয়ত সে আরও ভাল ফরিতে পারিবে | যঙ্গি 

সে অধামিক হয়, হয়ত সে তওবা করিতে পারিবে । 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র] | --বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন অনি আক্রমণ করিলে উহার 

জন্য তোমাদের কেহ যেন মৃত্যুর আসা না৷ করে। যদি তাহার অন্য উপায় 
না৷ থাকে, সেযেন বলে: হে আল্লাহ! যে পর্যস্ত আমার জীবন আমার পক্ষে 
মঙ্গলকর, সেই পর্যস্ত আমাকে জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু শ্রেয়; তখন 
আমার মৃত্যু দিও | 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস । -বোখারী, মোসলেষ 

৩। তিনি বলিয়াছেন £ তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং 

মৃত্যু তাহার নিকটে আসার পূর্বে যেন সে উহাকে গা ডাকে, কেন-না যখন 
তাহার মৃত্যু হয়, তাহার আশার শেষ হয় | নিশ্চয়ই বিশ্বাসীর জীবন 
সৎকার্ষের জন্য ব্যতীত বধিত হয় না । 

“বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | - মোসলেস 

৪ । রসূলুলাহ (দঃ) একজন মৃত ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইবার সময় 

বলিলেন : হয় সে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা লোকজন তাহার নিকট 
হইতে মৃক্তি পাইয়াছে। প্রশ করা হইল : মৃক্তিপ্রাপ্ত লোক অথবা লোকজন 

তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছে, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন : বিশ্বাসী 
বান্দাহ্ (দাস) দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহর অনুগ্রহের 
নিকট পৌছিয়৷ মুক্তি পায় এব পাপী বান্দাহ হইতে সমগ্র মানব, সমগ্র 
স্বান, বৃক্ষ এবং পশু-পক্ষী মুক্তি পায়। | 

বণনায় £ হযরত আবু কাতাদাহ্। --বোখারী, যোসলেষ 
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৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার কীধে হাত রাখিয়া বলিলেন : দুনিয়াতে 
প্রবাসী ব৷ পথিকের ন্যায় বসবাস কর | ইবনে উমর বলিয়াছেন 5 যখন 

সন্ধ্যা হয় তখন প্রাত:ঃকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার আশা করিও না এবং যখন 

ভোর হয় তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাচিয়া থাকার আশা করিও না! তোমার স্বাস্থ্য 

হইতে তোমার অসুস্থতার জন্য (সম্পদ) গ্রহণ কর এবং তোমার জীবন 

হইতে তোমার মৃত্যুর জন্য (সম্পদ) গ্রহণ কর। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর। --ঝোখারী 

৬। রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর মৃত্যুর তিন দিন পূবে আমি তাঁহাকে বলিতে 
শুনিয়াছি আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা না করিয়া তোমাদের মধ্যে যেন 
কোন ব্যক্তি মৃত্যুযুখে পতিত না হয়| 

বর্ণনায় $ হযরত জাবের । ও _ মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসী ললাটে ঘাম লইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় । 

বর্ণনা £ হযরত বোরায়দাহ্ | __ তিরমিজী, নেসামী 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : হঠাৎ মৃত্যু অতিরিক্ত দুঃখের জন্য হয়। 
বর্ণনায় £ হযরত ওবায়দ্ল্লাহ্ বিন্ খালেদ । - আবু দাউদ 

৯। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন মুম্ধু ব্যক্তিকে এই কথা বল: এক 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। 

বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা । --মোসলেন 

১০। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমরা যখন কোন মুমৃধু ব্যক্তির 
নিকট উপস্থিত থাক, তখন উত্তম ক বলিও। কারণ তোমরা যাহা বল 
ফিরেশতাগণ তাহা সমর্থন করে। 

বর্ণনায় £ হযরত উম্মে সালমাহ্। --মোসলেম 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন তাহাকে একখগ্ড 
ডোরাকাটা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা। - বোখারী, মোসলেম 

১৩৭ 



৫৭৮ হাদীসে রসূল 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার সর্বশেষ কথা “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ্* (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই ) হয়, সে বেহেশ তে (ম্বর্গে) 
প্রবেশ করিবে । 

বর্ণনায় £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। - আবু দাউদ 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের মুমুষু ব্যক্তির প্রতি সূরা 
ইয়াসিন পাঠ কর। ূ 

বর্ণনায় ঃ হযরত মাকাল বিনু ইয়াসার। _-আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ 

১৪। হযরত উসমান বিন্ মাজুনের মৃত্যু হইলে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাকে 

চুমা দিয়া কীদিতে লাগিলেন, এমন কি তাহার অশ্ হযরত উসমানের 
মুখের উপর গিয়া পড়িল। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা । তিরমিজী, আবু দাউদ 

..১৫%। রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর মৃত্যু হইলে হযরত আবু বকর তীহাকে চুমা 
দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ। | --তিরমিজী, ইবনে মাষাহ 

১৬। হযরত তাল্হ৷ বিন্ বারায়ার অসুখ হইলে রসূলুল্লাহ (দ:) তাহাকে 
দেখিতে গিয়া বলিলেন £ নিশ্চয়ই আমি এইমাত্র তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া 
দেখিতেছি। স্থৃতরাং তাহার সম্বন্ধে আমাকে আদেশ কর এবং সত্বর কর” 

কেন-না ইহা সঙ্গত নহে যেঃ কোন মুসলমানের মূতদেহ তাহার পরিজনের 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে । 

বর্ণনায় £ হযরত হোসেন | - আবু দাউদ 

১৭। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ বিশ্বাসীর আত্মা একটি পাখীর অভ্যন্তরে 
থাকে। যেদিন আল্লাহ্ তাহার পুনরুণ্থান করিবেন, সেদিন তিনি উহাকে 
তাহার দেহের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবদুর রহমান ৰিন কারাব। | --নেসায়ী 



মোজা মোসেহ, করা 

অযুতে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয! তবুও পায়ে মোজা থাকিলে তাহার জন্য 
অন্য বিধান রহিয়াছে । পথিকের তিন দিন তিন রাত্রি পদ্বয় না ধুইয়৷ মোজা 

মোসেহ্ করিলে (সুছিলেই) যথেষ্ট হইবে এবং অন্যান্যদের জন্য এক-দিন 
এক-রা্রি। 

১। আমি হযরত আলীকে মোজার উপর মোসেহ্ সম্বন্ধে জিভ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন : রসূলুললাহ্, (দঃ) মুসাফিরের ( পোশাকের ) 

জন্য তিন দি তিন-রাত্রি এবং স্থায়ী লোকদের জন্য এক-দিন এক-রাত্রি 
নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 

বর্ণনায় £ হযরত সোরাইহ্ বিন্ হানী। _মোসলেম 

২। যখন আমরা ভ্রমণে থাকিতাম, অপবিব্রতা ব্যতীত অন্য সময়ে 
তিনদিন তিন রাত্রি মোজা! না৷ খুলিবার জন্য আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (দঃ)- 
এর আদেশ ছিল। মল-মূত্র ত্যাগে এবং নিদ্রায় ইহাই নির্দেশ। 

বণনায় £ হযরত সাফওয়ান। -তিরমিজী, নেসায়ী 

৩। তাবুকের যুদ্ধে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে অযু করাইয়া দিয়াছিলাম | 
তিনি মোজার উপরে এবং নীচে মোসেহ্ করিলেন। অন্য বর্ণনায় £ আমি 
রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে মোজার উপরিভাগ মোসেহ্ করিতে দেখিয়াছি। 

বণনায় ৪ হযরত মুগীরাহ্। - তিরমিজী, আবু দাউদ 

8। যদি মতানুযায়ী ধর্ম হইত, তবে মোজার উপরিতাগ মোসেহ্ করার 
চাইতে উহার তলদেশ মোসেহ করাই উত্তম হইত। আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে 
যোজার উপরিভাগ মোসেহ্ করিতে দেখিয়াছি। 

বর্ণনায় £ হযরত আলী! . -আব দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দ:) অযু করিয়া তাহার জুতা এবং অর্ধেক মোজার উপরে 
মোসেহ্ করিতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত নুগীয়াহ্। তিরমিজী 



মোহরান। 

বিবাহে মোহরানা ফরয । কুরআন বলে : হে নবী! আমি তোমার স্ত্ীগণকে 
তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি, যাহাদিগকে তুমি যোহরানা প্রদান করিয়াছ-_- 
৩৩2 ৫0। কৃরআনের অন্যত্র আছেঃ যদি তাহাদিগকে মোহরানা প্রদান 

করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে বিবাহ করায় তোমাদের কোন অপরাধ 

নাই-৬০ : ১০1 তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা তাহাদিগকে সদৃকা স্বরূপ 
দাও, অবশ্য যদি তাহারা ইহার কিছু অংশ ক্ষমা করিয়া দেয় তবে তাহা 
সন্তষ্রচিত্তে ভোগ করিতে পার-_৪8 £ 81 মোহরানার দেনা, স্বেচ্ছাচারী 
স্বামীদের অত্যাচার হইতে স্ত্রীদের বাচিবার একটি পন্থা স্বরূপ । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) 'শেগার' নিষেধ করিয়াছেন | “শেগার' বলিতে বুঝায় £ 
কোন ব্যক্তি তাহার কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, তাহার কন্যাকে তাহার 

নিকট বিনিময়ে বিবাহ দিবে এবং কোন মোহরানা তাহাদের মধ্যে থাকিবে না! 
বর্ণনায় £ হযরত ইবৃনে উমর । -_ বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ (বিবাহে) যে শর্ত সর্বপ্রথম পূরণীয় 
তাহা হইল উহা, যাহা দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ বৈধ করা হইয়াছে । 

বণনায় £ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের । বোখারী, মোসলেম 

৩। বনু ফাজারা সম্পৃদায়ের কোন স্ত্রীলোককে এক জোড়া জুতার 
বিনিময়ে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : তুমি কি 

তোমার দেহ এবং সম্পদের পরিবর্তে একজোড়া জুতা পাইয়া অন্তষ্ট হইয়াছ ? 

স্্রীলোকটি বলিল £ হা । তারপর তাহাকে তিনি অনুমতি দিলেন। 
বণনায় £$ হযরত তা বিন রাবিয়া। _- তিরমিজী 

8৪ | আবদৃল্লাহ্ বিন্ জাহেশের স্ত্রী ছিল উন্মে হাবিবাহ্। সে (আবদুল্লাহ্) 

হাবসী দেশে মৃত্যুবরণ করে, (তখন) নাজ্জাসী তাহাকে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকট বিবাহ দিল | খোহরান। ছিল 8০০০ দেরহাম। তারপর সে তাহাকে 
'শোরাহবিলের' সঙ্গে রসূলুলাহ্ (দ:)-এর নিকট প্রেরণ করিল। 

বর্ণনায় ঃ হযরত উন্ম্ে হাবিবাহ্। - আবু দাউদ, নেসায়ী 



. মোহরাণি। ৫৮১ 

৫। উন্মে সোলায়েমকে আবু তালহা বিবাহ করিয়াছিল। তাহাদের 

মোহরানা ছিল ইসলাম । উন্মে সোলায়েম আবু তাল্হার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছিল । তাহাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে বলিল £ 

আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি যদি তাহা কর, তবে তোমাকে বিবাহ 

করিব। অত:পর সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের মধ্যে ইহাই ছিল 
মোহরানা | : 

বর্ণনায় : হযরত আবাস। - নেসায়ী 

যাকাত 

যাকাত অর্থ : শুদ্ধিকরণ। কাহারও পূর্ণ (এক) বৎসর যাবৎ ৫০ টাকা সঞ্চিত 
থাকিলে শতকরা আড়াই টাক! হিসাবে অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য দান 
করাকে যাকাত বলে। ইহা (অবশ্য করণীয়) ফরয । ইহা ইসলামে ধনীদের 
প্রতি বাধ্যতামূলক । দরিদ্রের ভরণ-পোষণের জন্য ইসলাম যাকাত প্রথার 
মাধ্যয়ে সমস্যার সমাধান করিয়াছে । যাকাত দ্বারা ধন উপভোগ শুদ্ধ হয় এবং 

যাকাত প্রদানে ধন রক্ষা হয়। ইহা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম । হযরত 
আবু বকর যাকাত আদায়ের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৫০ তোলা রৌপ্য 
বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের উপর যাকাত বতিবে। যাকাত দানের 
উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যাকাত ফরব। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মৌজুদ 
মালামালের যাকাত দিতে হইবে । গৃহের আসবাব-পত্র, মালামাল ও 
ভসম্পত্তির যাকাত নাই । পাটি উট, ৩০টি গরু অথবা 8০টি ছাগের কম হইলে 

উহার জন্য যাকাত নাই । যাকাত আট ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারিবে । 
(১) যিসকিন, (২) দরিদ্র, (৩) মুক্তিকামী দাস-দাসী, (৪) খণগ্রস্ত ব্যক্তি, 

(৫) অভাবগ্রস্ত পরিবাজক, (৬) যাকাত উত্জুলকারী, (৭) সত্যান্বেষী ব্যক্তি, 
(৮) আল্লাহ্র পথে সংগ্রামরত ব্যক্তি। 

১। রসূলল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্বর্ণ-রৌপ্যের অধিকারী হইয়া যে 
যাকাতি দেয় না, কিয়ামতের দিন দোযখের আগুনের পাত্র তাহার সামনে 
স্বাপন করিয়া উহাতে তাহাকে দগ্ধ করা হইবে । তাহার পার্শ, কপোল 

এবং পৃষ্ঠ পড়িয়া শুক করা হইবে । আবার তাহাকে সুস্থ করিয়া এ রূপ 
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করা হইবে | পঞ্চাশ হাজার বখসর এইরূপ করা হইবে । অতঃপর তাহাকে 

বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। তারপর তাহাকে বেহেশত অথবা 
দোযখের পথ দেখান হইবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র! | --যোসলেম 

২। হযরত (দঃ) রলিয়াছেন : তোমাদের কাহারও ধন-সম্পত্তি বিচারের 
দিন কেশবিহীন বৃহৎ সর্পে রূপান্তরিত হইবে । ইহার মালিক পলাইতে 

থাকিবে । কিন্তু উহা তাহার পিছনে দেৌড়াইতে থাকিবে এবং তাহার দেহে 
ও অঙ্গলিতে দংশন করিবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | - আহমদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ যাহাকে ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন, 

সে যদি উহার যাকাত ন৷ দেয়, বিচারের দিন উহা দুই ফণা বিশিষ্ট অগ্গগর 
সদৃশ হইয়া তাহার গলায় জড়াইয়া থাকিয়া দংশন করিতে থাকিবে এবং 
বলিবে 2 আমি তোমার ধন-সম্পত্তি, আমি তোমার গুপ্তধন । অতঃপর তিনি 

পাঠ করিলেন : “আল্লাহ্ আপন কৃপায় তাহাদের যাহা দান করিয়াছেন, 
যাহারা তাহাতে কৃপণত৷ করে, তাহারা যেন মনে না করেযে, উহ তাহাদের 
পক্ষে মঙগল। বরং উহা তাহাদের পক্ষে অমঙ্গল |” . 

বর্ণ নায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র। | -বঝোখারী, মোসলেম 

৪ । রসূলুল্লাহ (দ:)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবূ বকর খলিফা হইলে, 
কতক আরবী কৃফরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল । হযরত উমর হযরত আবু 
বকরকে বলিলেন ঃ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,: “যে পধন্ত লোকে এক আল্লাহ্ 
ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই এই কথা স্বীকার না করে, সেই পরস্ত তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে ।” আপান লোকজনের 
বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, তাহারা ধন-সম্পন্তি যাকাত দিলে, “আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই' বলিলে? আমি তাহা রক্ষা করিব এবং তাহার 
হিসাব আল্লাহ্র নিকট । আবু বকর বলিলেন ঃ আল্লাহর শপথ ! €য নামায 
এবং যাকাতের পার্থক্য করে, তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, কেন-না মালের 
হক যাকাত । আল্লাহ্র শপথ! তাহারা রসূলকে যে যাকাত দিত, তাহা 
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দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিব | উমর বলিলেন £ 

আল্লাহর শপথ 1 আমি তখন দেখিলাম যে, আল্লাহ্ যুদ্ধের জন্য আবু বকরের 
বক্ষ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন । আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত! 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র! - বোখারী, মোগলেম,আহমদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) মোয়াজকে ইয়ামেনে পাঠাইবার সময় বলিলেন ঃ 
তুমি এমন এক কিতাবী সম্পৃদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, যাহাদিগকে 
“আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল' এই কথার 
সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিবে । যদি তাহারা ইহা মানিয়া লয়, প্রত্যেক 

দিনও রাত্রিতে আল্লাহ যে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন, তাহাদিগকে 

উহা! শিক্ষা দিবে। যদি ইহাও তাহার! মানিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে 
জানাইরা দিও যে, আল্লাহ তাহাদের প্রতি যাকাত ফরয করিয়াছেন । যাকাত 

তাহাদের ( ধনীদের ) নিকট হইতে লইয়া তাহাদের মধ্যে দরিদ্রদিগকে 
দেওয়া হইবে। যদি তাহারা ইহা মানিরা লয়, তাহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষ। 
করিবে । মজলুমের করুণ প্রার্থনাকে ভয় করিবে, কেন-না সেই প্রার্থনা 
এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পরদা বা আবরণ থাকে না। 

বর্ণনাষ ঃ হযরত ইবনে আব্বাদ | --বোখারী, মোসলেম 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি তাহার উট, গরু, মেষ এবং 
ছাগলের বাকাতি দেয় না, কিয়ামতে সে খতদূর সম্ভব বৃহৎ আক্ৃতিবিশিষ্ট 

হইবে | তাহা হইতেও অধিক বড় বড় আকৃতির প্রাণী সমূহ তাহাকে পদাঘাত 
করিবে, শিং দ্বারা আক্রমণ করিবে | সর্বশেষ প্রাণী যখন তাহার নিকট হইতে 
আক্রমণ করিয়া যাইবে, তখন সবপ্রথস্ন প্রাণী আবার তাহার নিকট আসিবে । 

মানুষের সন্মুখে তাহার বিচার না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিতি খাকিবে। 
বণনায় £ হযরত আবুজর । _ বোখারী, মোসলেম 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ অজিত ধনের: উপর এক বৎসর 
অতীত না হওয়া পাস্ত যাকাত ধার্য হয় নার্শ 

বর্ণনায় £ হযরত .ইবনে উমর। -_ তিরমিজী 
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৮। হযরত আব্বাস রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন £ এক বৎসর : 
অতীত না হইলে যাকাত দেওয়া যায় কি-না । তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আলী। . আবু দাউদ, তিরমিজী 

৯| যখনই কোন লোক তাহাদের যাকাত লইয়া রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকট আসিত, তিনি বলিতেন ; “হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির পরিজনবর্গের 
নজল কর।' আমার পিতা তাহার যাকাত লইয়া আসিলে তিনি বলিলেন £ 
“হে আল্লাহ্ । আবু আওফার পরিজনবর্গের মঙ্গল কর।” অন্য বর্ণনায় £ 

হে আল্লাহ! তাহার মঙ্গল কর। 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ | - বোখারী, মোসলেম 

যাকাতের মালামাল 
১। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মেঘের পানি অর্থবা নদীর পানিতে আবাদ 
হইলে, উবরা জমির জন্য দশ-ভাগের এক-ভাগ যাকাত দিতে হয়। উট 

কর্তৃক আবাদ হইলে বিশ-তাগের-এক-তাগ যাকাত দিতে হয়। . 
ব্ণনায় £ হযরত আবদুল্লাহ্ । - বোখারী 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন আমি ঘোড়া ও গাধার যাকাত ক্ষমা 
করিয়াছি । রৌপ্যের. যাকাত সংগ্রহ কব। প্রত্যেক 8০ দেরহামে এক 

দেরহমি। ১৯০ দেরহাম পর্যন্ত যাকাতি নাই | ২০০ দেরহাম হইলে ৫ 

দেরহাম যাকাতি ধা হয়। 
বর্ণনায়: হযরত আলী। | -তিরদিজী আবু দাউদ 

৩। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রত্যেক 8০ দেরহামে এক দেরহাম 

এবং ২০০ দেরহামের কম পর্যস্ত যাকাত নাই | যখন ২০০ দেরহাম থাকে 

তখন ৫ দেরহাম যাকাত ধার্য হইবে এবং ইহার অতিরিক্তের জন্য এই 

অনুপাতে ধাষ হইবে । ছাগ সম্বন্ধে : প্রত্যেক ৪০টি ছাগে ১টি ছাগ। এইরূপে 
১২০টি ছাগ পর্যন্ত । ইহার অতিরিক্ত ১টি হইলেও ২০০টি পর্যস্ত ২টি 
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ছাঁগ। ইহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ১০০ ছাগের জন্য ১টি ছাগ। ৩৯টি 

ছাগের অতিরিক্ত না হইলে যাকাত নাই। গরু সম্বন্ধে 2 প্রত্যেক ৩০টি 

গরুর জন্য ১ বৎসর বয়স্ক একটি বাছুর এবং প্রত্যেক 8০টি গরুর জন্য 
২ বৎসর বয়স্ক একটি গরু যাকাত ধাধ হইবে । পরিশ্রমে নিযুক্ত কোন গরুর 
যাকাত নাই। 

বণনায় ঃ হযরত আলী । _ আব দাউদ 

৪। রসূলুলাহ্ (দঃ) হযরত মোয়াজকে ইয়ামেনে পাঠাইবার কালে 
তাহাকে আদেশ দিলেন £ প্রত্যেক ৩০টি গরুর জন্য ১ বৎসর বয়স্ক একটি 

বাছুর এবং প্রত্যেক 8০টির জন্য দুই বৎসর বয়স্ক একটি গাভী যাকাত। 
বর্ণনায় £ হযরত মোয়াজ | --আব দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী 

৫ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পাচ ওয়াসাক (প্রায় চারি সেরে এক 
সা'য়া, ইহার ৬০ সা'য়াতে এক ওয়াসাক)-এর কম খাদ্যশস্য বা খেজুরে 
যাকাত নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। -_নেসায়ী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) মধুর বাকাত সম্বন্ধে বলিয়াছেন : প্রত্যেক দশ বোতল 
মধুতে এক বোতল মধু যাকাত ধাধ হইবে। 

বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর | _ তিরমিজী 

৭| হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের অলঙ্কার হইতেও যাকাত 
দাও, কেন-না বিচারের দিন তোমরাই দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী হইবে । 

অন্য বর্ণনায় £ স্বর্ণের বালা পরিহিত দুইটি স্রীলোক আসিলে, তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন ; তোমরা কি ইহার বাকাত আদাঁয় করিয়া? তাহারা অস্বীকার 

করিলে তিনি বললেন £ দোযখের বাল দ্বারা তোম্াদিগকে সুশোভিত করুক 

ইহা কি তোমরা! ভালবাস ? তাহারা বলিল : না। তিনি বলিলেন : তাহা 

হইলে ইহার যাকাত দাও। এ 
বর্ণনায়; হযরত যয়নব ও আমর বিন্ শোয়ায়েব! - তিরমিজী 
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৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে বাণিজ্যের মালের যাকাতি আদায় 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

বণনায় ঃ হযরত প্ামোরাহ বিন্ জনদব | -- আব দাউ দ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ সেই সম্পূদায়ের উপর আল্লাহই সন্তষ্ট যাহারা 
আবদ্ধ অবস্থার বেহেশতে প্রবেশ করিবে । অন্য বর্ণনায় £ বেহেধৃতের দিকে 
যাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ হোরায়রা | - বোখারী 

২। বনু কোরায়জা সম্পৃদায় যখন মোয়াজের পুত্র সাআদকে বিচারক 
মানিন, তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার জন্য (লোক) পাঠাইলেন। তান 

একটি গাধার পিঠে আরোহণ পূবক আসিলেন। তিনি নিকটে পৌছিলে 
রস্লুল্ল'হ (দঃ) বলিলেন £ তোমাদের নেতার সন্মানে তোমর দণ্ডায়মান হও । 
অতঃপর তিনি বিলে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন ঃ তাহারা আপনাকে বিচারক 
মানিয়াছে। তিনি বলিলেন £ আমার আদেশ এই যে, যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে 

তাহাদিগকে বধ করা হউক এবং তাহাদের স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগকে 
বন্দী করা হউক । রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : তাহাদের ব্যাপারে আপনি 
একজন সম়াটের ন্যায় বিচার করিয়াছেন। অন্য বণ্ননায় ঃ আল্লাহ্র আদেশ 

অনুযারী বিচার করিয়াছেন । 
বর্ণনায় : হযরত আবু সঈদ খৃদ্রী। -বোখারী মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) নজদে একদল অশ্বারোহী সেনাবাহিনী প্রেরণ 
করিরাছিলেন। তাহারা ইয়ামামার অধিবাসীদের প্রধান বনু হানিফা গোত্রীয় 

ওসালের পূত্র সোমামা নামে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিল এবং মসজিদের 
একটি স্তন্তের সহিত বাঁধিয়া রাখিল। তাহার নিকট আসিয়৷ রঙসূলুলাহ (দঃ) 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ হে সোমাম। ! তোমার নিকট কি আছে? সে বলিল ঃ হে 
মোহাম্মদ ! আমার নিকট মঙ্গল জূঁছে। যদি আমাকে বধ কর তবে একজন 
আত্বীয়কে বধ করিবে । আর যদি তুমি আমাকে দয়া কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ 
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লোককে দয়া করিবে । যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত 

তোমাকে প্রদান করা হইবে । পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে 
এইভাবে রাখিলেন। তখন পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন £ হে সোমাঁমা ! তোমার 

নিকট কি আছে? সে বলিল : যাহা বলিয়াছি, আমার নিকট তাহাই আছে । 
যি আমাকে দয়া কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ লোককে দয়া করিবে, আর যদি 

তুমি আমাকে বধ কর, তবে একজন নিকট-আত্বীয়কে বধ করিবে । যদি 

তুমি ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত তোমাকে প্রদান করা হইবে। 

পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে এইভাবে রাখিলেন। 
(প্রভাতে ) পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ হে সোমামা ! তোমার নিকট 

কি আছে? সে বলিল: যাহা বলিয়াছি আমার নিকট তাহাই আছে। 
যদি তুমি আমাকে বধ কর, একজন নিকট-আত্বীয়কে বধ করিবে, যদি তুমি 

ধন-সম্পদ চাও, চাওয়ামাত্র ইচ্ছামত তোমাকে প্রদান করা হইবে । তখন 

রসূলুলাহ্ (দঃ) সোমামাকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন । তখন সে 
মসজিদের নিকট অল্প পানির স্থানে চলিয়া আসিল এবং গ্ানান্তে মসজিদে 

প্রবেশ পূর্বক বলিতে আরন্ত করিল আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্ 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং সাক্ষায দিতেছি যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ 
তাঁহার দাস এবং প্রেরিত পুরুষ | হে মোহাম্মদ ! আল্লাহ্র শপথ, দুনিয়ায় 
তোমার মুখ অপেক্ষা এমন কোন মুখ ছিল না, যাহা আমি অধিক দ্ঘৃণ। 
করিতাম | কিন্ত এখন সকল মুখ অপেক্ষা তোমার মুখই আমার নিকট 
অধিকতর প্রির বলিরা বোধ হয়। আল্লাহ্র শপথ ! আমার নিকট পৃথিবীতে 
এমন কোন ধর্ম ছিল না যাহা তোমার ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণার বিষয় 

ছিল, কিন্তু এখন সকল ধর্ম অপেক্ষা তোমার ধর্মই আমার নিকট অধিক 

প্রিয় বলিয়া বোধ হয়| আল্লাহর শপথ। এমন কোন নগর ছিল না, যাহা 

তোমার নগর অপেক্ষা আমি অধিক ঘৃণা করিমাছি : কিন্ত এখন তোমার নগর 
সকল নগর অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হয়| তোমার 
অশ্বারোহী সেনাদল আমাকে গ্রেফতার করিয়াছে ; কিত্ত আমি এখন উমরাহ 

পালন করিতে ইচ্ছা রাখি। (ইহাতে) তেঁমার কি নির্দেশ? রস্লুলাহ (দ:) 
তাহাকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরাহ পালন করিতে বলিলেন । যখন সে 
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মক্কায় আগমন করিল, কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল : “তুমি কি ছাবী 
হইয়া ? সে বলিল £ না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট ইসলাম 

গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহর শপথ 1! রসূলুল্লাহ (দ:)-এর আদেশ ব্যতীত 
তোমাদের নিকট এক দানা যবও আসিতে পারিবে ন্না। 

বর্ণনায় : হযরত আব, হোরায়রা | _ মোসলেম 

8৪ | বদরের যৃদ্ধে বন্দীগণ সম্বন্ধে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি আদির 
পুত্র মোতায়েম বাঁচিয়া থাকিত এবং সে এই সকল অপবিত্র যুদ্ধবন্দীদের 
(মুক্তির) জন্য সুপারিশ করিত, তাহা হইলে তাহার কারণে তাহাদিগকে 
মুক্ত করিয়া দিতাম | 

- বর্ণনায় ঃ হযরত জোবায়ের বিন্ মোতায়েন। বোখারী 

৫ রসুলুলাহ (দঃ) যখন আবু মোয়ায়েতের পুত্র ওকরাকে বধ করিবার 
ইচ্ছা করিলেন, তখন সে বলিল : আমার সন্তান-সম্ভতির জন্য কে থাকিবে? 

তিনি বলিলেন : নরকের অগ্নি। 
বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে মসউদ | --আবু দাউদ 

৬। কোরায়েজ বন্দীদের ভিতর আমি ছিলাম | আমাদিগকে রসূলুল্লাহ 
(দ:)-এর সন্মুখে নেওয়া হইল এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল | যাহাদের 
গুপ্তঅঙ্গে কেশ জন্নিয়াছে তাহাদিগকে বধ করা হইল এবং যাহাদের কেশ 

জন্মে নাই তাহাদিগকে বধ করা হয় নাই | অতঃপর তাহারা আমার গুপ্ত মঙ্গ 
অনাবৃত করিয়া দেখিতে পাইল যে, তখার কেশ জন্মে নাই, তখন আমাকে 

তাহারা বন্দী বলিয়া গণ্য করিল। 
বর্ণনায় £ হযরত আতিয়্যাহ কোরায়জী : ইবনে মাহা, আবু দাউদ 

৭| ছদায়বিয়ার সন্কির পূর্বে কয়েকজন ক্রীতদাস রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকট আসিল । তাহাদের মনিব রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে এই বলিয়া লিখিল £ 
হে মোহাম্মদ ! আল্লাহ্র শপথ, তাহারা তোমার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া 
তোমার নিকট গমন করে নাই (বর") তাহার দাসত্ব হইতে পলায়ন করিয়াছে। 
জনগণ বলিল ঃ হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ! তাহারা সত্য কথা৷ বলিয়াছে, 
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তাহাদিগকে তাহাদের নিকট ফেরত দিয়া দিন। ইহাতে রসূলুল্লাহ (দ:) 
অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন : হে উপস্থিত কোরেশমগ্ুলী ! কেন আমি 
তোমাদিগকে সংযত হইতে দেখি না? তোমাদের উপর আল্লাহ্ এমন একজন 
প্রেরণ করিবেন, যে তাহাদের জন্য তোমাদের গ্লীবায় আঘাত করিবে। 
তিনি তাহাদিগকে ফেরত দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন 2 নিশ্চয়ই তাহারা! 

আল্লাহর মুক্ত দাসা 
বর্ণনায় £ হযরত আলী । --আবু দাউদ 

যুদ্ধের অস্ত্রশঙ্জ 

১। হযরত (দঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন : যতদর সম্ভব তাহাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তত রাখ। সাবধান থাক ! নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি 
আছে, নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি আছে, নিশ্চয়ই গুলীর মধ্যে শক্তি আছে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন আমের | --মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ অচিরেই তোমরা রোম সাম্রাজ্য জয় 
করিবে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্ যথেষ্ট প্রাচুষ দান করিবেন। তোমাদের 
মধ্যে যেন কেহ তীর নিক্ষেপে দূবলত৷ প্রকাশ না করে। 

বর্ণনায় £ হযরত ওকবাহ বিন্ আমের । - মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ-বিদ্যা শিখিয়া 
তাহা ত্যাগ করে, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে অথবা সে অবাধ্য । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের | - মোসলেম 

৪ | আমি রসূলুল্লাহ দেঃ)-কে আহার অঙ্গুলী দ্বারা ঘোড়ার ললাট স্পর্শ 
করিয়া বলিতে শুনিয়াছি £ পুরস্কার, সৌভাগ্য এবং যুদ্ধলন্ধ সম্পদ মহাপ্রলয় 
দিবস পর্যস্ত ঘোড়ার ললাটে নিহিত থাকিবে । 

বর্ণনায় ঃ হযরত জারীর | - মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি বে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
এবং তীহার প্রতিশ্রণতিকে সত্য জানিয়া আল্লাহর পথে কোন অশ্বকে বদ্ধ 
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করিয়া রাখে, তাহা হইলে ইহার মল-মুত্র এবং রক্তবিন্দু কিয়ামতের দিন 
তাহার (পুণ্যের ) দাঁড়ি-পাল্লায় থাকিবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোজায়ফ। | - মোসলেম 

৬। 'আজবাআ' নামে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর একটি উট ছিল | দৌড়ে ইহা 

হারিত না। একবার এক বেদুইন আরব উটে আরোহণ করিয়া আসিয়া 
(দৌড়ে) ইহাকে পরাজিত করিল । ইহাতে মুসলমানদের মনে দুঃখের সঞ্চার 
হইলে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ পৃথিবীতে যে বস্ত উচ্চ হয়, আল্লাহ ইহাকে 
নীচ করিবেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস । - আবু দাউদ 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন- 
জন্ লোককে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন ;যে লোক সৎ কাজের পুরস্কারের 
আশায় তীর তৈয়ার করে, যেলোক ইহা নিক্ষেপ করে এবং যেলোক বনুক- 
ধারীর হস্তে ইহ] প্রদান করে । সুতরাং তীর নিক্ষেপ কর এবং আরোহণ কর : 

কিন্ত তোমাদের আরোহণ করা অপেক্ষা তোমাদের তীর নিক্ষেপ অধিকতর 
উত্তম। তীর নিক্ষেপ, অশ্বকে শিক্ষাদান এবং স্ত্রীর সহিত খেলাধুলা ব্যতীত 
অন্য খেলাধূলা অবৈধ, কেন-না উপরোক্ত খেলাগুলি সত্যের অস্ততুক্ত | 

বর্ণনায় £ হযরত ওকবাহ্ বিন্ আমের । - তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

৮। রসূল্ল্লাই (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে লোক আল্লাহ্র রাস্তায় তীর হস্তান্তর 

করে, বেহেশৃতে তাহার জন্য একটি পদমধাদা হইবে ; এবং যে লোক 
আল্লাহ্র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, সে একটি দাস মুক্তির পুণ্য পাইবে। 
যেলোক ইসলামে বাধক্যপ্রাপ্ত হয়, কেয়ামতের দিন তাহার জন্য একটি 

জ্যোতি হইবে। ্ 
বর্ণনায় £ হযরত আব. নাজী সোলামী | -নেসায়ী, তিরমিজী 

৯। রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ তীর নিক্ষেপ, উট চালনা এবং ঘোড়- 
দৌড় ব্যতীত অন্য কোন প্র-তযোগ্নিতা নাই। ূ 

বর্ণনায় ১ হযরত আব, হ্োোরায়রা | -নেসায়ী, তিরমিজী 
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১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ঘোড়ার শরীর কৃষ্ণবণ, ললাট 
এবং উপরিস্থ অধর শুত্র, সেই ঘোড়া সবোৎকৃষ্ট। তারপর উত্তম সেই ঘোড়া 
যাহার (শরীর) কৃষ্ণবর্ণ এবং ললাট ও পদছয় শুভ্র। ইহা কৃষ্বর্ণের না 
হইলেও এই চিহ্ৃসহ অন্য বর্ণের | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আব্. কাতাদাহ.। --তিরমিজী 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ রক্তবর্ণের মধ্যে ঘোড়ার সৌভাগ্য 
নিহিত রহিয়াছে! 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। | -_ তিনমিজী 

১২। মক বিজয়ের দিন স্বর্ণ এবং রৌপ্য ঘাটিত তরবারি লইয়া রসূলুল্লাহ্ 

(দঃ) মা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
বর্ণনায় হযরত হৃদ বিন্ আবদুল্লাহ। - তিরমিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) ওদের যুদ্ধে নিজের দেহে দুইটি বর্মবন্ত্র পরিহিত 
অবস্থায় বহির্গিত হইলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত সায়েব বিন্ এযিদ। --আবু দাউদ 

১৪। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কৃষ্ণবণ্ণের পতাক৷ ছিল এবং ইহার পার দেশ 
ছিল শ্েতবর্ণের। 

বর্ণনায় $ হযরত ইবনে আব্বাস। , _- তিরমিজী 

১৫। রস্লুলাহ (দ:)-এর নিকট নিজ স্ত্রীর পরে ঘোড়া ব্যতীত অন্য 
কোন আদরের জিনিস ছিল না । 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস। -_নেসায়ী 

বে সকল দোষের ক্ষতিপুরণ নাই 

নিমুলিখিত দোষগুলির কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না । (ক) চতুষ্পদ জন্ত 
দ্বার কোন অনিষ্ট হইলে । (খ) ইসলাম বা ্ ট্ররিবারবর্গ রক্ষার নিমিত্ত কোন 
হতা বা অনিষ্ট করিলে । (গ) অনবরত যে ন্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিন্দা 
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করে বা তাহার চরিত্রে কৃৎসা রটনা করে, তাহাকে হত্যা বা শরীরে ক্ষত 
করিলে | (ঘ) খনি, বদ্ধ কৃয়া ইত্যাদি স্বানে স্বেচ্ছায় কাজ করিবার সময় 
মৃত্যু | (ও) দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়া বিনানুমতিতে দেখার কারণে কোন 

অনিষ্ট হইলে। এ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা আহত হইলে তাহার 
শান্তি নাই | খনিতে পড়িয়া মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাস্তি নাই। কুয়ায় পড়িয়া 
মৃত্যু হইলে তাহার শান্তি নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র। | - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি পর্দ৷ সরাইয়। বিনানুমতিতে 
ঘরের অভ্যন্তরে তাকায় এবং উহার পরিবারের গুপ্তঅঙ্গ দেখিয়া ফেলে, সে 

নির্ধারিত দোষে দোষী | তাহার পক্ষে এই স্বানে আসা বৈধ নহে । যখন 

সে তাকায়, তখন কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি তাহার চক্ষ অন্ধ করিয়া দেয়, তাহাকে 

আমি দোষারোপ করিব না । কোন ব্যক্তি যদি পর্দাশুন্য কোন খোলা দরজার 
নিকট দিয়া যায় এবং (ঘরের) ভিতরের দিকে তাকায়, তাহাতে তাহার কোন 
দোষ নাই । সেই দোষ পরিবারের অধিবাসীদের । 

বর্ণনায় £ হযরত আবুজর । .. _ তিরমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ধর্মের জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ । 
আত্মরক্ষার জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ | আপন সম্পর্তি রক্ষার জন্য যে 

নিহত হর, সে শহীদ | পরিবারবর্গ রক্ষার জন্য যে নিহত হয়, সে শহীদ । 
বর্ণনায় ঃ হযরত সায়ীদ বিন্ যায়েদ । তিরমিজী, আবু দাউদ 

৪| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমার অনুমতি ব্যতীত গোপনে যদি 
কেহ তোমার ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে এবং পাথর নিক্ষেপ করিয়া যদি তুমি 

তাহার চক্ষ ন্ট করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার কোন অপরাধ হইবে না । 
বর্ণনায় £ হযরত আবূ. হোরায়রা । - বোখারী, মোসলেম 

৫। এক ব্যক্তি রস্লুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়] জিজ্ঞাসা করিল £ যে ব্যক্তি 

আমার সম্পত্তি নেওয়ার জন্যগ্জাসে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন £ তিনি 

উত্তর করিলেন.£ তাহাকে তোমার সম্পত্তি দিও না | সে আবার জিজ্ঞাসা করিল ঃ 
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সে যদি আমার সহিত লড়াই করে? তিনি বলিলেন : তবে তাহার সঙ্গে তুমিও 
লড়াই কর। সে (পুনঃ) জিজ্ঞাসা করিল £ যদি আমি তাহাকে হত্যা করি তৰে 
কি হইবে? তিনি বলিলেন : সে নরকে যাইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোবাযবা । - মোসলেম 

৬1 হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মোগাফ্ফাল্ ভনৈক লোককে পাথর মারিতে 
দেখিয়া বলিলেন £ পাথর নিক্ষেপ করিও না, কেন-ন৷ রস্লুল্লাহ্ (দঃ) পাথর 
নিক্ষেপ করিতে বারণ করিয়াছেন এবং বলিষাঁছেন £ যাহা দ্বারা কোন শিকার 

করা যাষ না তাহা দ্বারা কোন শন্রকে আব্রমণ কবা যাইবে না, কারণ উহা 

দাত ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং চক্ষকে নষ্ট করে। 
বর্ণনা £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ যোগাফৃফাল | -_-বোখাবী, মোসলেম 

৭। কোন এক ইহুদী স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (দ:)-এব নিন্দা কবিত এবং তাহাৰ 
কৃৎসা রটনা করিত | এক ব্যক্তি তাহাব কণঠবোধ কবিয়া তাহাকে মারিমা 

ফেলিল। বসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার খুন ক্ষমা কবিমা দিলেন। 
বর্ণনায় $ হষনত আলী। -_-আবু দাউদ 

১৮ বসুলুলীহ্ (দঃ) বলিয়াছেন দোযখের সাতটি দরজা আছে। 
তাহার মধ্যে একটি দরডা এ লোকের ভনা, যে জ।মাব উদ্দতের বিরদ্ধে 

ভতনোযার উত্তোলন করে। 
বর্ণনাষ £ হযবত ইবনে উমব। _-তিবমিঙগী 

যে সকল নারীকে বিব।হ করা অবৈধ 

নিয্রলিখিত নারীগণকে বিবাহ করা অবৈধ £ 

(১) মাতা, (২) কন্যা, (৩) ভণ্পী, (8) ফুফু, (৫) খালা, (৬) দ্াতু- 
হপুত্রী, (৭) ভাগিনেয়ী, (৮) দুধ-মা, (৯) দূধ-ভগ্ী, (১০) স্ত্রীর মাতা, (১১) 
বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব, স্বামীর উরসজাত কে।ন কন্যা, (১২) পুত্রবধূ, (১৩) দুই 
তগ্গী একত্রে রাখা, (১৪) অন্য স্বামীর তরী 

» ৩৮ 
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ইহা ছাড়া পিতাব মাতা, মাতাব মাতা; কন্যাৰ কনা ব তাহার কন্যা, 
পুরেন কন্যা বা তাহাব কন্যা, দাদাৰ ভগ্গী, দাদীব ভগ্সী, পিতাব স্ত্রী সেৎ-না) 
শাশডভীব সাত) এবং অন্শীবাপিনী নাবী বিবাহ কবা অবৈধ । 

কুবআন বলে £ “মুসলমান না হওল পধন্ত অংশীবাদিনী নাবীগণকে 
বিবাহ কবিও না”--২ ১ ২২১1 “কিতাব প্রাপ্ত সম্পদাদেৰ ভিতব হইতে 
সতী নাবীদিগকে বিবাহ কৰা বৈধ”--৫ 2 ৫1 

১। বসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন £ কোন স্ত্রীলোক এবং তাহার চাচীকে" . 

একত্রে (বিকাহ) কবা যাইবে না, কোন স্তরীলোক এনং তাহার খালাকে একত্রে 
(বিবাহ) কবা যাইবে না । 

বর্ণনাষ £ হযবত আব ভোনাষবা | --বোখারী, মোসলেষ 

২। দু্ধ-মাতাৰ নিবট হইতে আসিনা আমাব চাচা আমাব সহিত দেখা৷ 

করাব অনুমতি চাতিল | আমি বসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা না৷ কবিযা তাহাকে 

অনুমতি দিতে অন্বীবাৰ কবিলাম। অত:পব বসূনুল্লাহ (দঃ) আগমন কৰিলে 
তাহাকে ভিজ্জাসা কবিলাম 1 তিনি বলিলেন : সে তোমাৰ চাঁচা, তাহাকে 

অনুমত্তি দিতে পাব । আমি বলিলাম.ঃ হে আল্লাহ্ব প্রেবিত পুকষ! একটি 
স্ত্রীলোক আমাকে দুধ পান কবাইযাছে | কোনও পুকষ তাহা আমাকে দেয় 
নাই । বমুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : সে তোমার চাচা, তোমাব নিকট তাহাকে 
আসিতে দাও । ইহা পর্দাব আযাত অবতীণ হইবাব পবেব ঘটনা | 

বর্ণ নাষ £ হযবত আঁষেশা | - বোখাবী, যোসলে 

৩। বসুলুলাহ (দ:) বলিয়াছেন : এক বাব বা দুই বাব দুধ পান করিলে 
বিবাহেব জন্য অবৈধ হয না। অন্য ঘর্ণনায £ এক চুমুক বা দৃই চুমুক দুধ 
পানে অবৈধ হয না। 

বর্ণনায় £ হযরত উম্বো ফজল । --নোসলেষ 

৪1 বসূলুল্লাহ্ (দে:) বলিয়াছেন £ রক্তের নৈকটোর কবিণে যাহা অবৈধ, 
স্তন্যদানেব কারণেও তাহা অবৈধ | 

বর্ণনায় £ হ্যবত আয়েশা | & "বোখারী 



যেপকল নারীকে বিবাহ কবা আঁবধ (৯৫ 

| আমি রসুলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট প্রশ কৰিলমি £ হে আল্লাহৰ প্রেরিত 

পুকষ! আষি ইসলাম গ্রহণ কবিয়াছি এবং আমাব (ঘবে) দুইজন ভগ্ী 
(স্বীৰপে) আছে । তিনি বলিলেন £ উভযেব মধ্যে বাহাকে ইচ্ছা হয বাখ। 

বর্ণনায় £ হযবত জোহ হাক । * _-তিবমিজী 

৬। বক্তেব নৈকট্যেব কাবণে সাত জন এবং বিবাহ বন্ধনে কাবণে 

সাতজন (বিবাহ ককা ) অবৈধ হইযাছে । তাবপর তিনি (ইবনে আববাস) 

আঁনৃত্তি কবিলেন £হ তোমাদের মা, ভগুণি ইত্যাদি তোমাদেব জন্য (বিবাহ 
কব! ) অবৈধ 1 , 

বণনা £ হযবত ইবনে আব্বাস । নেসাধী 

৭। বসুলুলাহ (দঃ) বলিযাছেন £ঃ বদি কোন লোক কোন নানীকে 

বিবাহ কবিম! তাহাব গঠিত সঙ্গম কবে তবে তাহাব কন্যাকে বিবাহ কবা 

তাহাব পক্ষে বৈধ নহে । বদি সঙ্গম না কবিযা থাকে তবে বিবাহ কবিতে 
পাবে । বিবাহিতা নাবীব সহিত সহবাস হউক বা না হউক তাহাব মাতাকে 
যেন সে বিবাহ না কবে। 

বর্ণনাধ £ হযবত আমব বিন শোযাইব। _-তিবমিজী 

যৌথ কারবার 
১। আনসবিগণ বসূলুলাহ (দেঃ)-কে বলিলেন : আমাদেব ও আমাদের 

ভ্রাতাদেব মধ্যে খেজুব গাছ ভাগ কবিষা দিন। তিনি বলিলেন £ তাহা নয, 
আ।মাদেব পবিশৃমই যথেষ্ট এবং উৎপন্রঞ্দ্রব্যে আমনা তোমাদেব অংশী। 
তাহারা বলিল £ আমবা শ্ববণ কনিলাম ও গ্রাহ্য কবিলাম । 

বর্শনায় £ হযবত আবু হাবাযবা । _-বোখাবী 

২। হেশামেব পুত্র আবদুল্লাহকে লইযা তাহাব দাদা 'খাদ্যদ্রব্য ক্রয়েব 
জন্য বাজাবে যাইত | ইখনে উমব ও হইবৃনে সহিত তাহা দেখ 
হইলে তাহাবা তাহাফে বলিল : আমাদিগকে /অংশীদাববপে গ্রহণ কব, 
কেন-না রসূলু্াহ্ দেঃ) তোমাৰ প্রাচুষেব জন্য প্রার্থনা কবিযাছেন। ইহাতে 
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মে তাহাদিগকে অংশীদাৰ করিল | যখনই এক উটেব বোঝার পবিমাণ তাহার 
মাল হইত, সে তাহ! নিদিষ্ট স্বানে পাঠাইযা দিত । আবদুল্লাহ্ বিন হেশাম ঘলেন £ 

তাহাকে লইযা তীহাব মাতা বসুলুল্লাহ (দ:)-এব সর্মীপে উপস্থিত হইলে 
বসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাব মাথায হাত বুলাইযা তাহাব প্রাচুষেব জন্য প্রার্থনা 

ন। 
বর্ণনায় £$ হযবত যোহবাহ্ বিন্ মা'বাদ। --বোখাবী 

রক্তপাত-জনিত ব্যাধি 

ধাতু আবন্তেব ১০দিন পবে এবং সন্তান প্রসবেব 8০ দিন পবেও যদি বক্তপাত 
অব্যাহত থাকে তাহা হইলে তাহ! বক্তপাত-জনিত ব্যাধি বলিযা গণ্য হইবে। 
এইবপ অবস্থায তাহাব জন্য সবল জিনিস বৈধ হইয়া যাষ , অর্থাৎ তাহাব 
প্রতি নামায, বোযা ফবব হইযা যায এবং তাহা সহিত সঙ্গম কবা বৈধ | 

১। হযবত ফাতিমা প্রা অনববত বক্তপাত হইত । বসূলুলাহ (দঃ) 
তাহাকে বলিলেন £ যখন খতুব বক্তপাত হয, ইহা কাল বঙেব বক্ত, তাহা 
চিনিতে পাবা যায। যখন এইরপন্হয নামায পড়িও না| যখন অন্য বক্তপাত 
হয়, তখন অযু কব এবং নামাব পড, কারণ ইহ। তশ্রীব বক্ত মাত্র । 

বর্ণনায় £ হযবত ওবগযাহ্ আবু দাউদ, নেসাযী 

১০০ 

জিজ্ঞাসা কবিল : আমাব অনবরত বক্তপাত হয, আমি (সবদা) অপবিত্র থাকি, 
আমি বি' নামায ছাঁড়িযা দিব? তিনি বলিলেন £ না, উহা খতু নয, শিবার 
বক্ত। যখন তোমাব ঝতু হয, তখন নীমাষ ছাড় এবং যখন সময় জতিবাহিত হয়, 
তখন শবীর হইতে বক্ত ধৌত কব এবং নামায পড় । 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা | --বোখাবী, মোসলেম 

২। ফাতিমা বিনুতে আৰু হোবাষেশ বসূলুলাহ (দ:)-এব নিকট আসিষা 

রগসন৷ সংযম 

রসনাব সংযম একান্ত আবশীক। রসনা (জিহ্বা) দমন কবিতে অক্ষম হইলে 
নির্বাক থাকাই উত্তম। ধর্সকীর্যে উপদেশ ও বনগকার্ধ হইতে বিবতি রসনা 
ব্যতীত হয় না। ইহ] বেছেশৃত ও দোযখের কারণ | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ 



বসন পংযষ ৫৯৭ 

“আল্লাহ্র সুরণ ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলিও না, ইহাতে হৃদয় কঠিন হয়।' 

তিনি বলিলেন £ মানব কোর দোষের জন্য অধিক দোঁষখে যাইবে, তাহ] কি 
(তোমরা জ্ঞাত আছ ? রসনার ও গুপ্তঅঙ্গেব অপব্যবহার | রসনার সাহায্যেই 

বিবাদ-বিসংবাদ, তিরন্ববি, ।"থ7া- কথা, তোষামোদ, খুনাফেকী, পব-নিন্দা 
ইত্যাদি পাপের কাধ কবা হয়। 

১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন ; শান্তিভঙ্গকাবী বেহেশুতে যাইবে না। 
অন্য বর্ণনায়  নিন্দুক (বেহেশতে যাইবে না )। 

বণনায £ হযবত হোজায়ক] | - বোখাবী, মোসলেম 

২। তিনি বলিয়াছেন : যেৰ্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির বা! আল্লাহ্ৰ 
শক্র বলিযা আহবান কবে এবং সে যদি এ দোষে দোষী না হয়, উহা তাহার 

উপর বর্তে। 

বর্ণনা £ হযবত আবুজব | --বোখাবী, মোসলেম 

৩। বসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিযাছেন : যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে পাপের 
এবং কৃফবীব দোষারোপ কবে,সে যদি উহাতে দোষী না হইযা থাকে, তাহা 
হইলে উহা দোষাবোপকারীর উপব বতিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবৃজব। -_ বোখারী, মোসলেম 

8৪ । বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ মুসলমানেব নিন্দা করা বড় পাপ এবং 

তাহাকে হত্যা করা কৃফরী। 
বর্ণনায £ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ মস্উ্দ। --বোখাবী, মোসলেম 

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে 
কাফির বলে, তাহাদেব (উভযেব) একডুন ইহার যোগ্য হয়। 

বর্ণনা £ হযবত ইবনে উমব | নোখাবী, মোসলেম 

৬। রস্লল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ দুই সারি দম্তবাজির মধ্যে এবং পদগ্থযের 
মধ্যে যাহা আঁচে, তাহার "্রন্য যে আমাকে জামিন দিতে পাবিবে, আমিও 

তাহার জন্য বেহেশৃতেব জামিন দিতে পাকি 
বর্ণনায় £ হযবত সহ বিন্ সীয়াদ। --বোখাবী 



৪৯৮ হাদীসে রস্দ 

৭। বসূলুল্লাই (দঃ) বলিরাছেন ঃ যদি কোন বান্দাহ্ আল্লাহব সন্ভহ্টিব জন্য 
কোন কথা বলিষা কোন বিপছে পতিত হব, আল্লাহু তাহাকে পদমর্ধাদায় উনুত 
কবিবেন , আব বদি আল্লাহব অসন্তঘ্টিব জন্য কোন কখ! বলিষা কোন বিপদে 
পতিত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে দোষখে নিক্ষেপ কবিবেন। অন্য বর্ণনায় : 
তজ্ঞন্য তিনি তাহাকে এতদ্ব নিয়ে নিক্ষেপ করিবেন যে, তাহাব দৃবত্ব পূৰ 
ও পশ্চিমেব দূবস্বেব সমান হইবে। 

বণনায় £ হযবত আব্, হোবায়বা | --বোখাবী, মোসলেম 

৮। বসূলুগ্লাহ (দ*) বলিযাছেন £ দুইজন পবনিন্দাকারীব পবনিন্দা সম্বন্ধে, 
পবনিন্দিত ব্যক্তি সীমা অতিন্রম না কবা পর্যন্ত প্রথম নিন্দাবাবীৰ উপবেই 
( পাপ বতিবে )। 

বর্ণনা ঃ হযবত আনাস ও আব হোবাযবা | - মোসলেম 

৯। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবান্ডন £ গিবৎ (পবনিন্দা) বাহাক বলে, তোমনা 
'কি তাহা জান? তাহারা বলিল £ আল্লাহ্ এব" তাহাব বসূল উত্তম জানেন । 
তিনি বলিলেন £ তোমাব ভ্রাত' ভালবাসে না এমন কথা তাঁহাব সন্বষ্ধে। বলা । 
পরশ কব! হইল : যাহা আমি বলি, উহা! বদি তাহাব মব্যে থাবে, তাহাব সম্বন্ধে 

আঁপনাব মত কি ? তিনি বলিলেন £ তুলি যাহা বল, তাহা মদ্দি তাহাব মধ্যে 

থাকে, তাহা হইলেও তাহাব গিবৎ বলা হইবে । আব তুমি যাহা বল, তাহা 
যদি তাহার মধ্যে না থাকে তাহাকে অপবাদ কবা হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবাববা । _মোসলেষ 

১০। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিষাছেন : মন্দকার্ষে অসাববান লোক ব্যতীত 
_আঁমাব উন্মতেব মধ্যে অন্যান্য লোক শান্তিতে বসবাস কবিবে 1 ইহা একটি 
_অসাবধান কার্য যে, ষদি কোনও লৌক বাত্রিতে একটি কা কবিষা ফেলে 
এবং আল্লাহ্ তাহা গোপন বাখেন , সে বলে, অমুক ! আমি গত বাত্রে এই কার্য 
করিযাছি। তাহাৰ প্রভু তাহাব কার্ধকে গোপন বাখিবাছিবেন কিস্ত লে 

প্রভাতে গাব্রোণ্থান করিয়া আল্লাহর গোপন কথাকে নিজ হইতেই প্রকাশ 

করিয়া দিল। 
বর্ণনায় ঃ সিন এস সবোখাবী, মোদের 
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১১। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিাছেন £ যে নীববত অবলম্বন ববে, সেমুক্তি 
পায়। 

বণনাষ £ হযবত আবদৃল্লাহ বিন আমব। _-আহমণ, তিবলিজী 

১২। আমি বসূলুলাহ্ (দঃ) এব সাক্ষাৎ লাভ বাব! জিড্রাসা! কবিলাষ £ 
নাযাত কি? ভিশি বলিলেন £ তোমাৰ বসনাকে সংযত কব, তোমাব গৃহে 

তোমাবে আবদ্ধ বাখ এবং তোমাব পাঁপেব জণ্য ক্রন্দন কব। 

বর্ণনা £ হযবত ওকাবাহ্ বিন্ আমেব | --আহনদ, তিরমিজী 

১৩। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাভেন” যখন আদম সন্তান প্রাতে গাত্রোণ্থান 
কবে, তাহাব সকন শঙ্গ-প্রতা্গ এই বলিব লসলাকে দোষাবোপ কবে £ 

“আমাদেব সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয বব, কেন-না আমবা তোমাব সঙ্গে বহিয়াছি ॥ 

তুমি ঠিব থাকিলে আমনাও ঠিক থাবিব, তুমি পখন্রষ্ট হইলে আমবাও 
পথভ্রষ্ট হইব। 

বর্ণনায ঃ হযবত আবু ঈদ । _তিবমিজী 

১৪। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; পবনিন্দা জিন! (ব্যভিচার) হইতেও 

অধিক জঘন্য । প্রশ হইল : পবনিন্দা জিনা হইতে কি শ্রকাবে অধিক 
জঘন্য? তিনি বলিলেন £ বোন বান্দাহ্ জিনা কবিযা তওবা কবিলে, আল্লাহ 

তাহাবৰ তওবা কবুল কবিতে পাবেন । অন্য বর্ণনা £ তিনি তওব৷ গ্রহণ কবিযা 
তাঁহাকে ক্ষমা কবিতে পাবেন, কিন্ত পব-নিন্দুপকে নিন্দিত লোক ক্ষমা না কৰা 
পর্যস্ত আল্লীহ ক্ষমা! ককেন না। হযনত আমাসেব এক বশনায : ব্যভিচাবীব 
তওবা আছে, কিন্ত পব-নিন্দুকেব ভওবা নাই । 

বর্ণনায় £ হযবত আৰ্ সঈদ। --বাইহ 

১৫। রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে ভিজ্ঞাসা কবিলাম : আপনি আমাৰ জন্য কোন্ 
বিষষ সর্বাপেক্ষা বেশী ভষ কবেন? তিনি স্বীয বগনা (জিহর। ) ধবিযা 
বলিলেন £ ইহা। 

বর্ণনায £ হযবত সুফিয়ান বিন্ আবদুল্লাহ্ । -তিষমিজী 



বাজঃ- শাসন 

কৃবআন বলে £ ' পৃথিবীব সন্বন্ধে, আমাব সৎ দাসগণই তাহাতে বাজত্ব কবিষে। 
সৎ জম্পদাযে জন্য ইহ। একটি বাণী |” অন্য আঘাতে আছে £ “যাহারা 
নির্ধাতিত ও অত্যাচাবিত জনগণেব আহ্বানে সাড়া দেয এবং তাহাদের দুঃখনদুর্দশা 
মোচন কবে, তাহাবা শাসন ক্ষমতা লাভ করে|” 

ইসলাম বাজতন্র স্বীক।ব কবে না । কেন-না কবআন বলে £ “তোমাদের 
মধ্যে সবাপেক্ষ। ধামিক ব্যক্তিই তে মাদেব মধ্যে সবাপেক্ষ। সন্মানিত ব্যক্তি |” 

কৰআন অন্যত্র বলে : “পবম্পব পাামর্শ হ্বাবা৷ তাহাদেব সবকার পবিচালিত 
হয়|” অবাৎ জনণণেব প্রতিনিধিগণই আইন পবিষদে বসিযা সবকাৰ 

পবিচলিন। কবে। এই জন/ই ইসলাম গণতাপ্রিক সবকাব সমর্থন কবে। 
অবশ্য ক্ষমতা সমাসীন ব্যক্তিকেও মান্য কবিতে কবআন নির্দেশ দিযাছে । 
যথা-_আল্লাহকে মান্য কব, বনূলকে মান্য কব এবং তোমাদেব শাসনকতাকে 
মান্য কবিষা চল। 

১। বসূলুল্লাহ (ে:) বলিযান্তেন: যে লোক আলাহ্ কর্তৃক তাহাব 

প্রজাদের তন্তাববানেৰ জন্য নিবুক্ত হয, সে বদি তাহাদেব মঙ্গলেব জন্য 
তাহাদেব নিকট আগমন ন। কবে, তবে সে বেহেশতে স্থান পাইবে না। 

বর্ণনায় £ হযবত আবপল্লাহ বিন. উব। - বোখানী,. মোসলেন 

২। বসূলুল্লাহ (দ:) বলিবাছেন : সাবধান! তোমব! প্রত্যেকেই বাজা, 
এবং তোমাদেব প্রতোককেই আপন প্রজা সন্ধে প্রশ কৰা হইবে। নেত। 

ভনসাধাবণেব উপৰ বাকা এবং তাহাকে তাহাব প্রজা সর্ধন্ধে প্রশ কৰা 

হইবে। কোন গৃহস্বামী তাহাব পবিবাবেব লোকজনেৰ উপব বাজা এৰং 
তাহাকে তাহাব প্রজা সন্বন্ধে প্রশ করা হইবে। স্ত্রীলোক স্বামীব ঘরেব 
অধিবাসী এবং সন্ভানগণেব বানী এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ 
কবা হইবে । কোন ব্যক্তিব দাস তাহাব মনিবের বিষম-দামগণীব বাছা, 

তাহাকে তছাব সবন্ধে প্রণ কৰা হইবে। সাবধান! তোমব। প্রত্যেকেই বাজা 

এবং প্রতোককেই আপন প্রজ। 'শন্ধে প্রশ কবা হইবে। 
বর্ণনায় ২ হযণত আবদ্ল্লাহ্ বিন উমব। | --বোখারী, মোসলেষ 



বাঙ্গয-শাষন ৬০১ 

৩৭ বসুলুল্লাহ, (দঃ) বলিযাছেন £ আল্লাহ্ এমন কোন নবী বা এমন 
কোন প্রতিনিধি প্রেবণ কবেন নাই, যাহাৰ জন্য দুইজন মন্ত্রী নিযুক্ত না 
কবিযাছেন। একজন স্বন্ত্রী সৎকার্ষেব পবামশশ দেষ এবং ইহা কারে পবিণত 

কবিবাব জন্য উৎসাহ প্রদান কবে এবং অপব জন মন্দ কার্ষের পবামর্শ 

"দে এবং তাহ। কার্যে পধিণত ফরিবাব জন্য উৎসাহ প্রদান কাবে। আল্লাহ্ 
শাহাকে বক্ষা কবেন সে-ই নির্দোষ | 

বর্ণনায় ঃ হযবত আবু সাধীদ | - বোখাবী 

৪। বস্লুল্লাহ (দ:) বলিযাছেন £ শাসনকাধেব সবাপেক্ষা অধিক মন্দ 
'বিঘয বিদ্রোহ | 

বর্ণনা £ হযবত যাযেদ বিন্ আর্মব | -_-মোসলেষ 

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন ঃ হে আল্লাহ্ । যদি আমাব উন্মতেব 
ককার্ষেব জন্য কাচাকেও কোন ক্ষমতা প্রদান কবা হয এবং সে যদি তাহাদিগকে 
ক দেয, (তুমি) তাহাকে কষ্ট দিও । আমাব উন্মতেব কোন কার্ষে কাহাকেও 
কোন ক্ষমতা প্রদান কবা হইলে সে যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ কবে, তুমি 

তাহাকে অনুগ্রহ ববিও । 
বর্ণনা £ হযবত আযেশ। | _ মোসলেষ 

৬। পাবস্যবাসীবা তাহাঁদেব বাজ্য শাসনেব ভাব খসকব কন্যাব উপব 
ন্যস্ত কনিষাডে শুনিষা বসূলল্লাহ (দঃ) উক্তি কবিলেনঃ যে জাতি তাহাদেৰ 

শীসনভাঁব কোন নাবীব উপব অর্পণ কাব, সে ্ গাতিব কখনও উন্মৃতি হষ 

না। 
বর্ণনা : হযবত আবু বাকৃবাহ্। -_ বোখাবী 

৭। বস্লুললাহ (দ:) মেবদামেব গ্রীবাদেশে ধাক্। দিযা বলিলেন £ হে 

কাদিম | যদি তুমি নেতা, লেখক বা ভ্ঞানী না হইযা মৃত্যু ববণ কব, 

তবে তুমি মুক্তি পাইবে। 
বর্ণনা ৫ হযবত দেক্লাম | --আবু দাউদ 



৬১১ হাদীসে বুল 

৮| কাযেস বিন সাষাদ পুলিস বিভাগেব একজন প্রধান বর্ম-বর্তাবপে' 
নিযুক্ত চিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস | _-বোখাবীট- 

৯। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন ; মুসলমান প্রজাদেব যে শাসনকর্তা 
তাহাদেব উপব অসন্তষ্ট থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হব, তাহাব জন্য আল্লাহ্ 
পরকাল অবৈধ কবিবেন। 

বর্ণনাম £ হযবত মাকাল। - বোখারী, মোসলেফ 

১০। বস্লুললাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আমাকে যে মান্য কবে, আল্লাহকে, 
সে যান্য কৰে এবং যে আমাব অবাধ্য হয,সে আল্লাহবও অবাধ্য হয। যে 
শাসনকতাকে মানা কবে, সে আমাকেও ম।শ্য কবে এবং যে শাঁসণকর্তাকে 

অমান্য কবে, সে আমাকেও অমান্য কবে | নিশ্চযই দলপতি ঢাল স্ববপ। 
তাহাব অনুপস্থিতিতে তাহাব! যুদ্ধ-বিগ্রহ কবিযা৷ তাহাব প্রতিবক্ষা কবে। 
সেযদি আল্লাহকে ভয কবিতে আদেশ কবে এবং সুবিচাব কবে,সে ক্তন্য 
তাহাৰ পুবস্কাৰ বহিযাছে এবং যছি অন্যথা কবে সেজন্য তাহাব শাস্তি 
রহিযাহ্ছে। » 

বণনা ৫ হযবত আবু হোবামলা ] -স্বোখাবী, মোসলেম 

১১। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাভেন £ যতক্ষণ পধস্ত কোন মুসলমানকে 
কোন পাপেব কার্ধ কবিতে আদেশ না কবা হয, ততক্ষণ পধস্ত তাঁহাকে - 

স্বেচ্চাব বা অনিচ্জায শাসনকর্তার আদেশ মানা কবিতে হইবে। (কিস্ত) 

যখন সে পাপেব কার্য কবিত্ে আদেশ কবিবে তখন তাহাকে মান্য নাবিতে 
হইবে না। 

বণনাযঃ হযবত ইবনে উ্ব। স"বোখাবী মোসলেক 

১২। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ তোষাঁদেব উত্তম নেতা এ ব্যক্তি, 
ধাহাকে তোমরা ভালবাস এবং যে তোমাদিগকেও ভালবাসে, যাহার জন্য 

তোমরা মঙ্গল প্রার্থনা কৰ এব যে তোমাদেব জন্যও মঙ্গল প্রার্থনা করে। 
£তামাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃষ্ট নেতা  ব্যজি যাহাকে তোমরা যৃণা কর 



এবং যে তোঁমাদিগকেও ধৃণা করে, যাহাকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং বে ' 
তোমাদিগকেও অভিশাপ দেয়। আমর! প্রশ করিলাম £ তাহাদিগকে কি 
আমরা তাঁড়াইয়া দিব না? তিনি বলিলেন : না, বতক্ষণ পর্যস্ত তাহারা 
তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের যধ্যে 
নামায প্রতিষ্ঠা করে (২বার)। তবে তাহাছ্গের পরিবর্তে অন্য শাসনকতা 
নিযুক্ত হইলে সে কথা স্বত্ব । সে পরীক্ষা করিবা দেখিবে আল্লাহর আইন 
ভঙ্গ হয় কি-না । আল্লাহ্র অবাধ্য হইয়া সে যাহা করে, তাহা সে ঘণ! করিবে। 

কিস্ত সেযেন কখনও আনুগত্যেব হস্ত উঠাইয়া না লয়! 
বর্ণনা £ হযসত আউফ বিন. মালেক । মোসলেম 

১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বগ্িয়াছেন ঃ দুইজন খলিফার আনুগত্য গ্রহণ 
করা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে বধ কর। 

বর্ণনা ঃ হযবত আবু সাষীদ। -যোগলেম 

১৪। এধিদ্ব পুত্র সালামাহ্ রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট প্রশব করিয়াছিল £ 
শাসনকর্তাগণ যখন নিভেদের প্রাধান্য দাবী করিবেন, কিন্ত আমাদের 
প্রাধান্য অস্বীকার ক।গবেন, তখন আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলেন ? 
তিনি বলিলেন : তখন (তাহাদিগকে) মান্য কব, কেন-না তাহাদের দায়িত্বের 

ভার যাইবে তাহাদ্রে বিরুদ্ধে এবং তোমাদের দায়িত্বের ভার যাইৰে 
তোমাদের বিরুদ্ধে । 

ধর্ণনায় হযরত ওষায়েল বিন চজর | মোসলেম 

১৫। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ অত্যাচারী শাসনকর্তার সম্মুখে সত্য 

কথা বলাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ ( ধুযুদ্ধ) | 
বর্ণনায় £ হযবত আবু সাষীদ। --ভিরমিজী, আৰু দাউদ 

১৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন  তৌমাদের শাসন ক্ষমতা এক ব্যক্তির 

উপর ন্যন্ত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাদের দণ্ডকে বিভাগ করিতে অথবা 

তোমাদের একতা বিনষ্ট করিতে আসে,স্ভাহাকে হত্যা কর। 
বর্ণনায় ঃ হযরত উরফাজ।। -মোসলেদ 



পড0৪ হাদীসে বগল 

১৭। রসুলুল্লাহ (দ:) বলিষাছেন £ স্রষ্টার অবাধ্য হইয়৷ স্ষ্ট জীবকে 
যান্য করিতে নাই । 

বর্ণনায় £ হযবত নাওয়াস | -শরহী স্বগুত 

*১৮। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ গ্রামে বসবাসকাবী কঠিন জ্দ্য হয়, 
শিকাবী অন্যমনস্ক হয় এবং যে শাসনকর্তার নিকটবতীঁ হয় সে বিপদে 
পতিত হয। অন্য বর্ণনা $ যে শাসনকর্তা নিকটে থাকে, সে বিপদে পড়ে। 
দাস যতই শাসনকর্তাব নিকটবর্তী হয, ততই আল্লাহব নিকট হইতে সে 
দূববতাঁ হয | 

বর্ণনায় ঃ হযবত ইবনে আব্বাস । _ তিব্মিদী, নেসাধী, আৰু দাউদ 

বরাঙ্জের নামাযে কেরাত 

১। রাত্রে রস্লুল্লাহ (দঃ) যখন তাহাজ্ছুদেব নামায পড়িতে উঠিতেন 
তিখন বলিতেন £ হে আল্লাহ্ ! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই, তুমি আাঁকাশ ও 

পৃথিবী এবং তাহার ভিতর যাহা আছে তাহাব বক্ষক, সকল প্রশংসা তোমাৰ 
জন্যই । তুমি আকাশ 'ও পৃথিবীব জ্যোতি । সকল প্রশংসা তোমাব জন্যই | 

তুমি আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহাব ভিতর বাহা আছে সকলেবই মালিক । 
সকল প্রশংসা তোমার জন্যই | ভুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্বতি সত্য, তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ সত্য, তোমাব বাণ সত্য, স্বর্গ সত্য, নরক সত্য, নবীগণ 
সত, মোহাম্মদ সত্য, পুনরুণ্থান সত্য । হে আল্লাহ্ ! তোমারই নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছি, তোষাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তোমারই উপর নির্ভর 
কবিযাছি, তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন কীবিয়াছি, তোমাবই সাহায্যে স'গাম 
কবিষাছি, তোমাবই নিকট বিবাহেব ভাব অর্পণ করিয়াছি । যে পাপ পূৰে 
করিযাছি বা পবে করিব অথবা গোপনে করিয়াছি বা প্রকাশ্যে করিয়াছি 
'অথব। তুষি যাহা আমার সম্বন্ধে জীন,-তাহা সমুদয়ই ক্ষমা কর । তুমি আদি, 
তুমি অনন্ত, তুমি ব্যতীত কেহ উপ্রাস্য নাই, তুমি ব্যতীত কেহ প্রভু নাই। 

ধর্ণনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস্। --বোখারী, মোসলেম 



রাত্রেব নামাষে কেবাতি ৬০) 

২। বসুলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ বাত্রে যেব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগিষা 
বলে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি অদ্বিতীয, তাহাব কোন অংশী 
নাই, তাহাবই রাজত্ব, তাহাবই প্রশংসা এবং সর্ববিষষে তিনিই শক্তিশালী, 
আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আদ্রাহব, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, আল্লাহ্ 
সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহবিও কোন ক্ষমতা নাই বেশন শক্তি নাই এবং 
তাবপব বলে, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কব। তাহাব প্রার্থনা গৃহীত হয। 
তিনি বলিযাছেন £ তাবপব সে অযু কবিযা! নামায পডিলে তাহাব সেই নাহাষ 

গৃহীত হয। 
বর্ণনায় £ হযবত ওবাদাহ্ বিন্ সোৌষামেত | -_বোখালী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যে মুসলান পবিত্র হইমা আল্লাহব 

স্মবণ ববিতৈ ববিতে নিদ্রা যায তাবপব বাত্রে জাণিনা আল্লাহব নিকট 
মঙ্গল প্রার্থনা কবে, আল্লাহ তাহাকে তাহা প্রদান কবেন। 

বণনায় £ হযনত মোষাজ বিন জাশল। --আবু দাউদ 

81 হযবত আযেশাব নিবট আমি ডিড্ঞাসা বাবিলাম £ বসুলল্াহ (দঃ) 
রাত্রে যান নামায পড়িতে উঠেন তখন বি'দিযা নামায আকন্ত কাবন” 
তিনি বলিলেন £ ভুমি এমন প্রশ্ন কবিলে যাহা ইতিপূর্বে বেহ ববে নাই। 
যখন তিনি (শামা পড়িতে) উঠ্ঠিতিন, দশ বাব তকবীবৰ পড়িতেন, দশ বাব 

আল্হামুদু পতিতেন। তাবপব দশ বাব ““সোব্ছানাল্লাহু অ-বেহামদিহি দশবাব 
“সোব্হানাল মালিকিল্ কৃদ্দদ,' দশ বাব এস্ডেশফাব এবং দশ বাব তাহলীল 

পঁড়িতেন।”' অতঃপৰ বলিতেন £হে আলাহ! পৃখিবীব বিপদ এবং পুনর“থানেব 

বিপদ হইতে তোমাৰ মিবট াশ্রষ প্রার্থনা বাবিতেছি । 

বর্ণনাষ £ হযবত শাবীক। - আব দাউদ 

৫। বসূলুঞ্লাহ্ (দ:) যখন নিদ্রা হইতে জাগিতিন তখন বলিতেন £ 

তুমি বাতীত উপাস্য নাই। তুমি পকিপ্র ।*হে আল্লাহ! আমা ত্রটিব জন্য 

তোমাৰ প্রশংসাৰ শাহায্যে তোমা নিবট ধা প্রার্থনা কবি, তোমাৰ ককণা 
ভিক্ষা করি | হে আল্লাহ্ | আমাব জান বর্ধি বিয়া দাও | যখন ভুমি আমাকে 



৮৬০৬ হাদীসে রসূল 

"পথ প্রদর্শন কবিয়াছ, ইহাব পব আমাব আত্মাকে পথব্রষ্ট কবিও না | তোমা 
হইতে আমাব উপব ককণা বণ কব। নিশ্চযই তুমি সবশ্রেষ্ঠ দাতা । 

বর্ণনা £ হযবত আয়েশ! | --আবু দাউদ 

রাত্রের নামাযের ফজিলত 

১। বসূলুল্লাহ (দ") বলিষাছেন ঃ নিদ্রিত থাঁকা অবস্থা শযতান তোমাদের 
মন্তাকেব খুলিন উপব তিনটি গ্রিবা দেব। প্রত্যেক গ্রিবাব উপব আঘাত 
কবে এব" বলে £ “এখনও বাত্রি অখিক আচে । জুতবাং আবও ঘুমাও |"? 

ধদিসে নিদ্রা ত্যাগ কবিযা আলাহকে স্মবণ কবে, তাহাব এবটি গিবা খুলিবা 
বা । যদি সে অযু কবে আব একটি গিলা খলিবা বায । নদি সে নামায পড়ে, 
(তৃতীয) গিবাটি খুলিবা যায় | তাবপব সে প্রভাতে সখী ও সন্থষ্ট হইযা জাগবিত 
ভঘ। অনাখাব সে প্রভাতে অসন্ধঃ এব” অলস হইয়া জাণবিত হয । 

ববনয় £ হযক্ত ভাব ভনালা। --বোখালী শোসনেম 

২। বসূলুললাহ্ (দ.) বলিনাছেন £ আমাদেব মহান ও গৌববান্বিত প্রভু 

প্রত্যেক বনীৰ শেষ তৃতীবা শে (পৃথিবীব) নিকটস্থ আকাশে আমিযা বলেন £ 

“আমাকে যে ডাকে, আমি তাহাব ডাবে' সাড়া দেউ | আমাব শিকটে নে চাষ 

আমি তাহাকে দান বনি । আমান নকট যেশমা চাষি, নামি তাভাকে ক্ষমা 

কবি 1” অতঃপব প্রভাত পরস্ত এই বলিষা হাত বিস্তান ববিবা থাকেন, যে 

'শত্যাচাবী ও নিঃস্ব নহে, কে তাহাকে খণ দিবে ? 
বর্শনায £ হযরত "সাবু “হাবাধবা | ণঁ -_ বোখাধী, মোস্লেন 

৩। বসুনুল্লাহ (দ.) নামাযেৰ মধ্যে এত (দীর্ঘ) সময দডাইয! থাকিতেন 
যে (কোন কোন সময) তাহার পদদ্ধব ফুলিযা বাইভ | তাহাকে জিজ্ঞাসা ককা 
হইল : আপনাব পৃবাপব সমুদ্ম পাপ ক্ষমা কবিযা দেগওযা হইযাছে, তবুও 

আপনি এইরূপ (ক) কেন করেন ? তিনি বলিলেন £ আমি কি একজন 

-কুতভ্ঞ দাস হইব না ? 
বর্ণনায় £ হষরত মুর্গীবাহ্। ---বোখারী, মোসলেম 



খাত্রের নামাধের ফজিলত ৬০৭ 

8 | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ বাত্রে তোমবা নামায পড, কেন-ন৷ 

ইহ1। তোমাদেব পর্ববর্তী ধানিক ব্যক্তিদেব কার্ধকলাপ। ইহা! তোমাদের 
প্রভুব নৈকট্য লাভেব, পাপ খণ্ডনেৰ এবং পাপ প্রতিহত করাব উপষি। 

বর্ণনা £ হযবত আবু উমামাহ্। --তিবমিজী 

৫। বসূলুল্লাহ (দ:) বাত্রিৰ প্রথম ভাগে নিদ্রা যাইতেন এবং শেষভাগে 
জাগবিত থাকিতেন। তংপব স্ত্রীগণেব আবশ্যকতা থাকিলে তাহ। পুর্ণ 
কবিতেন এব* পবে নিদ্রা বাইতেম। বদি প্রথম আঁযানেব সমম তিনি অপবিক্র 

থাকিতেন তবে শীঘ কবিমা উঠিবা পাণিব দ্বাবা শবীব ধৌত কবিতেন : 

আব যদি পবিত্র থাকিতেন অযু কবিবা দুই বাক!ত নামায পড়িতিন। 
বর্ণনান £ হযবত আযেশা | --বোখাবী, মোসলেম 

৬। বণূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ বারে উঠিা যে লোক নামায পড়ে, 
প্্রীকে উঠাম এব, সৈও মামা পড়ে, তাঁহাব প্রতি আল্লাহ ককণা বর্ষণ করেন। 

নদি তাহবি স্ত্রী (উঠিতে) অস্বীকৃত হয, তবে সেযেন ভাভাব মুখমণ্ডনে পানি 
নিক্ষেপ কবে । যেনাবী বাত্রে জাগিযা মামাব পড়ে, স্বামীকে উঠাম এবং 

সেও খামায পডে, তাহাব প্রতি আল্লাহ ককণা বর্ষণ কবেন। যদি তাহার 
স্বমী (উঠিতে) অস্বীকৃতি হয, তবে সেযেন তাঁহাব যখমণ্ডলে পানি নিক্ষেপ 

ব'বে। ৃ 
বর্ণনায £ হযবত আবু হোবাযবা। - আবু দাউদ 

৭| বসুলুলাহ (দঃ) বলিষাছেন £ কোনও লোক বখন তাহাব স্ত্রীকে 
জাগবিত কবে এবং উভযে নামা পড়ে কিংবা তাহাবা উভবে জামাতে দুই 
নাবাত নামাষ পড়ে, তাহাবা আল্লাহ স্মবণকাবী বা স্মবণকাবিণীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয | 

বণনায £ হযবভ আবু ছোবাধবা । --আবু দিন 

৮। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ,বলিষাছেন : ফবয নামাযে পরে উত্তম এ নামায, 
ধষে নামায বাত্রের মধ্যভাগে পড়া হয। 

বর্ণনায় £ হযনত আবু হোবাষব! | --আহষছ 



৬0৮ হাদীসে রসূল 

৯। আল্লাহ তিন (শ্রেণীর) লোকের প্রতি সন্তষ্ট : (১) যে ব্যজি রাতে 
জাগিয়া নাষায পড়ে, (২) যে সম্পৃদায় সাবি বাধিয়া নামাযে দাঁড়ায়, (৩) যে” 
সম্প্দায় শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সারিবদ্ধ হয়। 

বর্ণনায় £ হযবত আবু ষঈদ খুদবী। --শবহী হণত, 

১০। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিযা বলিল £ অমুক 
লোকটি রাত্রে খুব নামায পড়ে, কিন্ত উঘা হইলেই চুরি করে! তিনি 
বলিলেন £ তুমি যাহা বলিতেছ, শীঘবই তাহাকে তাহা বাধা প্রদান কবিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত আবু হোবাযবা। _-আহমদ" 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ রাত্রে দাউিদেব একটি সময ছিল, 
তখন তিনি তাহাব পরিজনবর্থকে এই বলিয়া নিদ্রা হইতে জাগাইভেন £ 

হে দাউদের পরিক্তণ। উঠ এবং নাঁমাব পড়, কেন-না ইহা ,এষমন একটি সময.. 
যখন মহান আল্লাহ্ প্রার্থনা কবুল করেন, কিন্ত যাদুকৰ এবং (অন্যায়) 
ট্যাক্স আদায়কারীর প্রার্থনা কবুল কবেন না। 

ঘর্ণনাঘ £ হযবত উসমান । আহমদ 

১২। বসূলুললাহ্ (দঃ) বলিঘাছেন  কৃবআন বহনকাবী এবং বাত্রের 
উপাসকগণই আমার উন্মতেন মধ্যে সবাপেক্ষা সম্মানিত ব্াক্তি। 

বর্ণনা ঃ হযবত ইবনে আব্বাস । --বাইহাকী 

রিয়। বা প্রদর্শনেচ্ছ। 

প্রত্যেক কর্মে মানব মনে প্রদর্শনেচ্ছু! বা বিয়া পর্বক্ষণের জন্য লুক্ডায়িত 
থাকে । ইহা ধর্মভীরু লোকদের মনে যত গুপ্ত ভাবে থাকে, অন্য কাহাবও, 
মনে তদ্রপ থাকে না। ইহা যানুষের সৎগুণাবলী সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয়। 
রিয়া শির্কের অন্তর্গত, কেন-না আল্লাহ্র ইবাদতে আলীহ্র সন্ডমিই শিবান 
ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে .তাহা আল্লাহ্র কার্গে অংশীদার স্থাপন করা 
হয়। চাল-চলনের ষধ্যে, লেবাস-পোশাকের মধ্যে, ভাব-তঙ্গীতে, কথা-বাতীয 

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা প্রকাশ পাঁয় । কুরআন বলিতেছে £ “ধ নামাবীদের জন্য 



বিষা বা! প্রদর্শ নেচ্ছ। এ ৬০৯ 

দুঃখ যাহাবা তাহাদেব নামাযে অমনোযোগী, যাহাবা লোককে দেখাইবাব জন্য 
নামায পড়ে, বোযা বাখে, তাহাবা শিবুকেব পাপে লিপ্ত হয। 

১। বমূলুল্লাহই (দঃ) বলিষাছেন £ আল্লাহ বলেন, আমি কাফিবদেব 
শিবৃক হইতে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কাব কবে, যাহাতে আযাব সহিত অন্য 
কাহাকেও পে অংশী কবে, তাহাকে এব" তাহাব শিব্ককে আমি ত্যাগ কবি। 
অন্য বর্ণনাব 5 আমি তাহাব নিকট হইতে মুক্ত । যাহাব জম্য সে কাধ 
কবিযাচে সে তাহাবই | 

বণনায 2 হযবত আবু হোবাযব1। _-মোসলেম 

২। বসূল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ পবকাল অন্বেষণ যাহাব উদ্দেশ্য আল্লাহ্ 

তাহাবি অন্তাবে সন্তোষ দান কবেন এবং তাহাব মধ্যে যাবতীষ গুণাবিলী সগ্িবেশ 
কবেন। দৃণিমা তাহাব নিকট আসিলেও সে তাহা প্রত্যাখ্যান কবে। সংসাব 
অনেষণ বাহাব উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাহাব চন্ষুব সামনে দবিদ্রতা ধবিষ। বাখেন, 
তাহাব কার্বসমূহ বন্ুমুখী কবিযা দেন। কিন্ত যাহা তাহাব ভাগ্যে আছে তাহা 
ব্যতীত অন্য কিছুই সে লাভ কবে না। 

বণনায 2 হযাত আনাস। _ তিবমিজী 

৩। বসূলুলগাহ (দঃ)-কে আমি ভিজ্ঞানা কবিলাম £ যখন আমাব ঘবে আমি 

নামাযেব বিচানাব ছিলাম, এ সমব এক ব্যক্তি আমাব নিকট আসিল । এ ব্যক্তি 

যে অবস্থা আমাকে দেখিযাছে, সে জন্য আমাব সন্তোষ বোধ হইযাডে | বসূলুশাহ 
(দঃ) বলিান হে আৰু হোবাযবা ! আল্লাহ্ তোমাব প্রতি অনুগ্রহ কৰন। 
তোমান ভনা দুই পুণ্য, গোপনে কাধ কবাব ভশ্য এক পুণ্য এবং প্রকাশ্যে 
কার্য বালান ছান্য এক পুণ্য । 

বখনায ঃ হযনত আব ছোবাযবা | - ভিবমিজী 

8 | বসূলুরাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আল্লাহ বলেন £ “আমি এমন কতক 
মানব স্কয্টি কবিবাঁটি বাহ![দেন বসনা চিনি হইতে ও মিঘিট, কিন্ত অন্তব তিক্ত ফল 

হইতেও তিক্ত । আমি নামাব নিকট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবিযাছি যে, তাহাঁদেৰ উপৰ 

এমন বিপদ-আপদ প্রেবণ কবিব যেন তাহাদেব মধ্যকাব জ্ঞানীগ্ণও হতবুদ্ধি 
৩৯-- 
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হইযা যায । তাহাবা আমাৰ সহিত প্রতাবণা কবিবে অথবা তাহানা আমাব 
বিকদ্ধে কার্য কবিতে সাহসী হইবে । 

বখন'ষ £ হযবভ ইবনে উমব। - ভিবমিজী 

৫| বসূলুলাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ যখন বোন বান্দাহ প্রকাশ্যে উত্মবণে 
নামায পড়ে এবং দদ পডে. তখন আল্লাহ্ বালন £ এই আমাৰ সত্য বান্দা । 

বণনায হযবত আবু হোনাববা । _-ইবণে মাযাহ্ 

৮ পস্সি ১ জজ 

৬। আমবা এক চক্ষু বিশিঃ দচ্তাঁলের বাখা বলিতটি লাম, তখন বসূলুল্লাহ 
(দঃ) 'নামাদেব নিকট আসিবা বলিলেন * এক চক্ষ বিশিই দজ্জাল হইতেও 
যাহা অধিক ভযেব বাবণ তাহা সবন্ধে বি তোমাদিগবে জামি স" বাদ দিব না? 
আমবা বলিলাম £ হা। তিনি বলিলেন ; ইহা গুপ্ত শিবক | ইছা বেশন ব্যক্তি 

নামাযে দাডাইলে লোকেৰ চক্ষে সে যাহাতে পতিত হয, তজ্জন্য তাহাব নামায 

দীর্ঘ কবা। 
বর্ণনা ঃ হযবত আবু সদ | -ইবান মাযাহ্ 

রুকু 

নামাযেব মধ্যে ককু কবা ফব্য (অবশ্য কতব্য)। ককৃতে কৃবআনেব কোন 
আযাত পড়া যাইবে না। 

১। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন : ককু এবং সিভ্দাহ প্রতিঠা কব। 

আল্লাহব শপখ! নিশ্চয আমি আমাব পিছন দিক হইতে তোমাদিগকে দেখি। 
বর্ণনা ঃ হযবত আনাস । --বোশাবী, মোসলেম 

২। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ ককু এবং সিজ্দাতে আমাকে কবআন 
পড়িতে নিষেধ কবা হইযাছে। ককৃতে প্রভুব গৌবব ঘোষণা কব এবং 
সিজদা অধিক প্রার্থনা কব | তোমাৰ প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক কবুল হইতে 
পাবে। 

বর্ণনাষ £ হযবত ইবৃনে আব্বাস । - মোসলেম 



রক, ৬১১ 

৩। নামাযের মধ্যে যখন রস্লুল্লাহ (দঃ) "সামি আল্লাহুলিম্ার্ হামিদাহ”" 

বলিতেন, তখন তিনি এত দীর্ঘ সময দাড়াইম। খ।কিতেন বে, আষবা মনে 

কবিতাম যে, তিনি ইহা ত্যাগ করিবেন না । তাবপব তিনি সিছুদাহুন অমযে 

দৃই সিভ্দাহব মধ্যে এত দীর্ঘ সময় বসিযা খাকিতেন যে, আমবা মনে 

কবিতাম মে, তিনি উহ্হা ত্যাগ কবিবেন না। 
বর্ণণাম £ হযনত আনাস । _ আগালষ 

8 | বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ ইমাম বখন "সামি আল্লাহুলিমান 

হামিদাহ” বালিবে, তখন (োমবা) বলহ হে আমাদ্ব প্রভু! সকল 

প্রশংসা তোমাব জন্যই | কেন-না যে তাহার কখাব প্রতি সমথন জানাব, 

ফিরেশ্তাগণ বলে £ তাহার অতীতের পাপসমূ মুছিয। গিযাডে। 
বর্ণনায 2 হযবত আবু হোবাযবা। - বোখানা, মোসলেম 

৫ বস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ কোন লোক কক এবং সিজদা তাহার 

পুষ্ঠকে যে পর্যন্ত সোজ। না করে, সে পর্যন্ত তাহার নামায পূর্ণ হয় না। 
বণণায £ হযনত আৰু মাস্উদ আনসাবী। __আবু দাউদ 

৬। (একদা ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পিছনে আমরা নামাঘ পড়িতেছিলাম | 

রুক, হইতে যখন তিনি মাথা উঠাইলেন, তখন বলিলেন : আল্লাহ্র 

প্রশংসাবাদ যে ব্যক্তি করে তিনি তাহা শুনেন । পিছনের এক ব্যক্তি বলিল £ 

হে আমাদের প্রভু ! সকল প্রশংসা তোমার জন্যই । যখন তিনি (নামায) 

শেষ করিলেন, তিনি বলিলেন : এই বাক্য কে উচচারণ করিয়াছে ? সে বলিল £ 

আমি । তিনি বলিলেন : আমি দেখিয়াছি, ত্রিশ জনেরও অধিক ফিরেশৃতা 

ইহ] সর্বপ্রথষ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ব্রস্ত হইযা দৌড়াইতেছে। 
বর্ণনা £ হযবত বেফামা | --বোখাবী 

৭। “সাকিব হিস্ম!। রাবি্বকাল আফীম”' সুবা অবতীর্ণ ' হইলে, রসূলল্লাহ 

(দঃ) তাহা রুকুতে পড়িতে বলিলেন | ““সাৰ্বি হিসমা রাব্বিকান্ আ'লা”? 

সরা অবতীর্ণ হইলে তিনি তাহা সিভ্দাতে পড়িতে বলিলেন। 

বর্ণ নাব £ হযরত আবু ওক্বাহ। __ আৰ দাউদ 
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৮। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ সবনিকৃষ্ট মানব এ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি 
নামানেব মধ্যে চুবি কবে। তাহাবা প্রশব কবিল £ সে নামাযে কিবপে চুবি 
কবে?” তিনি বলিলেন £ সে তাহাব কক, ও সিজ্দাহ পূর্ণ পে কবে না। 

বর্ণনাম £ হযবত আবূ. কাতাদাহ্ | - আহমদ 

রেহান 

১। বস্লুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যখন কোন প্রাণী বেহান বাখা হয, , 

তখন খবচেব বিনিমষে তাহাব পিঠে আবোহণ কবা যায। কোন প্রাণী 
যখন বেহানাবদ্ধ থাবে, তখন মুল্যেব বিনিমবে ইহাব ওলানেব দু'্ধ পান 

কবা বাম। যে আবোহণ কবিবে এবং পান কবিবে সে ইহাব ব্যয-ভাব 

বহন বনিবে। 
বর্ণনা £ হযবত আবূ হোবাযবা | - বোখাবী 

২ | বসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এব বর্ম-বন্ত্র তাহাব মৃত্যুকালে ৩০ সা'যা আটাব 
বিনিমনে এক ইছদীন নিকট বেহান ছিল । 

বর্না £ হযনত আধেশা | - বোখালী 

৩। বসূলুপাহ্ দেঃ) যখন মদীনাঘ আগমন কবিলেন, তখন তাছাবা 

এক, দইবা তিন বংসবেব ফনেব জন্য আগ্রিম অর্থ দিত। তিশি বলিলেন £ 
কোন নস্তব জন্য বেলোক অণ্বিষম অর্থ দেয, সেযেন তাহা নিদিছ ওজনে 

নিছিছই সমন পরধন্ত দেম | 
বর্ণণ্য * হযব্ত ইবনে আব্বাস | --বোখাবাঁ, মোসলেম 

রোগীর সেবা -শুশ্রাষ! 

১। নসুলুল্লাই (দঃ) একভন পীডিত আনবকে' দেখিতে গিযাটি,লন | 
তিনি যখন কোন অস্সস্থেব নিকট যাইতেন, তিনি বলিতেন : কোন ভযেব 
কাবএ নাই, আল্লাইব ইচ্ছায ইহা উদ্ধিকীবক | তিনি তাহাঁকে'ও বলিলেন £ 
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ভযের কোন কাবণ নাই, আল্লাহ্র ইচ্ছায় ইহা ওদ্ধিকারক | সে বলিল £ ইহ! 

কখনই নহে, ইহ! এমন জব যাহা একজন বৃদ্ধকে আক্রমণ কৰিলে কবরে 

লইবা যাব । রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন বলিলেন £ তাহা হইলে তাহাই হউক। 
বর্ণনায় ঃ হযবত ইবনে আব্বাস । - বোখাশী, মোসলেম 

২। বসূলূল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ তাউন' রোগ (কলেরা, বসন্, প্রেগ) 

শাস্তির উপকরণ | ইহা ইস্রাঈলের সম্তানগণেব এক সম্প্দানেৰ প্রতি 

(তোমাদেব পুববতীদের প্রতি) প্রেবিত হইযাছিল। যদি কোথাযও ইহার 
আক্রমণেব কখা শুনিতে পাও ; তথায যাইও না । যখন ইহা কোন স্থানে 

আবিাব হয এবং তোমবা তথায় বসবাস কব, তথা হইতে পলানন বিয়া 
অন্যত্র যাইও না। 

বণনায £ হযবত ওসামা বিন্ জাবেব। - বোখাবা, মোসলেম 

৩। বখন কোন লোক আমাদের নিকট অস্গুখের কথা বলিত, 

রসূলুলাহ্ (দঃ) তীাহাব ডান হস্ত তাহার গায়ে বূলাইতেন এবং বলিতেন £ 
হে মানবেন প্রভু! দুঃখ দূর কর এবং আবোগ্য কর। তুমিই আবোগ্য 

দাতা | তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর আবোগ্য নাই, এমন আবোগ্য যাহা 

কোন "বোগ অবশিষ্ট রাখে না। 
বনাম 2 হুযবত আযেশ! । --বোখাবী, নোষলেম 

9। বস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন শসলমান প্রাতে পীড়িত 
কোন মুসলমানকে দেখিতে যায়, তবে ৭০,0০০ ফিরেশ্ তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার 
জন্য দোয়া করিতে থাকে । মদি সে রাঁত্রে দেখিতে যা, ৭০.০০০ ফিবেশ্তা 

ফজব (ভোর) পর্যন্ত তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে । তাহাব হ্ুন্য বেহেশতে 

একটি উদ্যান নিখাবিত হয়। 
বর্ণনায £ হযবত আলী। - তিবমিজী, আবু দাউদ 

৫| রস্লুল্লাহ (দঃ! বলিযাছেন £ যখন কোনও লোক পীড়িতকে দেখিতে 
যায,পসে বেন বলে: হে আল্লাহ ; তোমার বান্দুহকে আবোগ্য দান বব এবং 



৬১৭ হাদীসে বসল 

তোমাব শক্রকে ইছা প্রদান কব অথবা ইহাকে তোমাব নিকট জানাযাৰ 

জনা যাইতে দাও। 
বশ'ায ঃ হযলত আবণঘাল বিন্ আমব | _ আৰু দাউদ 

৬। তিনি বলিযাচেন £ যখন কোন পীডিতেব নিকট যাও, মৃত্যু হয 
তাহাব অন্তব হইতে দব কব, কেন-না তাহা দ্বীভূত না হইলেও উহাতে 

তাহান আত্ম! শাতি লাভ কবে। 
বানায ঃ হযনত অব সসদু। --ইবনে মাযাহ, তিবমিভীী 

৭| বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিনাছেন £ যখন তুমি কোন পীডিভেব নিকট 
( তাহাকে দেখিতে) যাঁও, তাহাক তোমা জন্য দাঁযা করিতে বল বেন-না 

তাহাব দোবা ফিবেশ্তাব দোযাব সমতুল্য । 
বণনা £ হযবত উমব। _ইবনে মাযাহ্ 

৮। বসূলুন্নাহ (দঃ) কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে তিন দিন পৰ পব বাতীত 
দেখিতে যাইতেন না। 

বণনাব ৪ হযবত আনাস । - ইবনে মাযাহ 

৯। বসূলল্লাহ্ (দঃ) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিষা বলিলেন £ তোমাৰ 

কি খাইতে ইচ্ছা হয? সে বলিল £ বানিব কটি | তিনি বলিলেন £ যাহাৰ 

নিকট বালিব কটি থাকে, সে যেন তাহাব ভ্রাতাব জন্য প্রেবণ কবে । অতঃপব 

তিনি বলিলেন : যখন তোমাদেব কোন পীড়িত ব্যক্তি কিছ খাইতে ইচ্ছ। 
কবে, সে যেন উহা তাহাকে ভক্ষণ কবিতে দেব । 

বর্ণনাষ $ হযবভ ইবনে আববাস । - ধনে মাযাহ 

১০। বসূলল্লাই (দঃ) বলিযাছেন £ যে ব্যক্তি বোগীকে দেখিতে যায, 
বেহেশত হইতে একজন ঘোষণাকাবী বলিতে থাকে" তুমি স্রখী হও । তোমাৰ 
ভ্রমণ সুখেব হউক, বেহেশতে একটি ভবনে তোমাব বসতি হউক । 

ৰর্ণ নায় £ হযবত আবু হোবাববা | - ইবনে মাযাহ্ 



রোযার কাযা 

যে লোক ন্যায়সঙ্গত কারণে রমযান মাসে রোমা রাখিতে সক্ষম না হয়, 

সে বৎসরের অন্য সময়ে অনরূপ রোযা রাখিবে। পর্যটক, পীড়িত ব্যক্তি, 

গভবর্তী স্ত্রীলোক, খতুমতী স্ত্রীলোক, স্তনাপায়ী মাতার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য । 
ইচ্ডাপুবক রমযান মাসের একটি রোযা ত্যাগ করিলে তাহার প্রাষশ্চিন্ত স্বরূপ 
তাহাকে একাদিক্রমে ৬০টি রোবা রাখিতে হইবে । 

১। হনরত আয়েশার নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল : পতৃমতী স্ত্রীলোক 
কাযা নোযা রাধে, কিন্ত কাযা নামায পড়ে না, তাহার ব্যবস্থা কিরূপ 
হইবে? আয়েশা বলিলেন £ আমাদের বেলায় ৪ তাহা হইয়াছিল । তখন 

আমাদিগকে কাযা রোযা রাখিতে বলা হইয়াছিল, কিন্ত কাযা নামায পড়িতে 

বলা হয় নাউি। 

বণণনান £ হযবত মোযাজাহ | _ মোসলেম 

২। ইবনে উমরের নিকট প্রশ করা হইয়াছিল কোন লোক কি অন্য 

লোকের রোযা রাখিতে পারে? অথবা কোন লোক কি অন্য লোকের নামায 

পড়িয়া দিতে পারে? তিনি বলিলেন £ কোন লোকই অন্য লোকের রোবা 

রাখিতে পারে না এবং মামাষও পড়িয়া দিতে পারে না! । 

বর্ণনার ৫ হযবত মালেক । -মোযাত্ত। 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্বামী থাকিলে তাহরি অনুমতি ব্যতীত 
স্রীলোকের জন্য রোযা রাখা বৈধ গ্রহে । তাহার অনুমতি ব্যতীত বাড়ীতে 
কাহাকেও অভার্নাও করিতে পারিবে না। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আব, হোবায়র] | _-মাসলেম 

৪। রসূলুললাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ যেব্যক্তি রোযা, কায রাখিয়া মারা 
যায়, তাচার উত্তরাধিকারীগণ তাহার রোযা রাখিবে। 

বর্ণনায় £ হযবত আয়েশা । - বোখারী, মোসলেম 



রোযার নিয়মাবলী 

শেষবাত্রে পুবাকাশ ওভ্রবর্ণ দেখাব সময হইতে সূর্য অস্ত যাওযা পর্যন্ত 
বোবাখ সমব | বোযা বাখিবা পানাহাব এবং স্ত্রীসঙ্গম হইতে নিনত (ইচ্ছা ) 
সহকাবে আত্মাকে বিবত বাখিতে হইবে । বোযাৰ মিযত কবা ফবব। আববী 
মিষফত না জানা থাকিলে মাতৃভাষা ণিমত কবিলে চলিবে । যথ1--“আমি 
আগামীকল্য পবিত্র বমবান মাসেব বোবা বাখিতে ইচ্ডা কবিলাম | হে 
আল্লাহ । তুমি আমা হইতে উহা! “হণ কব, নিশ্চযই ৩মি সর্শ্বোতা ও. 

মহা-বিজ্ঞানী |” এই নিষত ফেহবী হইতে দূপুব পর্ষস্ত সমযেব মধ্যে কবিতে 
হইবে | অতঃপব সূর্য অস্ত গেলে ইফৃভাব কবিবে | বমযানেব মধ্যে বতকগুলি 
স্দাত কাজ আছে, বা--তাঁবাবীহ্ব ঘামাব পড়া, সেহ্বী খাওয়া, সূর্যাস্তের 

পবেই ইফ্তাব কবা, কবআন পাঠ ববা, ক্ষধাত ও দবিদ্রকে অনু দান কব, 
বমবানেব শেষ দশ বাত্রিতে মসজিদে এহতেকাফ কবা ইত্যাদি। 

১। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ তাডাতাড়ি ইফৃতাৰ কবিনে মানুষ 

সৌভাগ্যবান হইতে থাকিবে। 

বর্ণনা ঃ হযবত সহল। -_বোখাবী, মোসলেম 

২। বসূলুল্লাহ (দঃ) কালযাছেন 2 বখন তোমবা আযান £ন, তখন 

যদি তোমাদ্ব হাতে একাটি পেগালা থাকে, তৰে তোমবা যেন উহা হঈতে 

তোমাদ্বে আবশ্যকতা! শেষ না ববা পবস্ত উহা না বাখ। 

বর্ণনা £ হযবত আৰু োবাষবা। __্মাব্ দাউদ 

৩। বসুবুলাহি (দ) বলিবাচেন £ সহৃবী খাও, কেন-না সেহবীতে প্রাচ্য 

আচে। 
ধর্ণনাথ 2 হযনত আশাগ। _বাখাবী, মোসলেম 

81 বসূলল্লাহ (দ*) বলিবাণ্চন £ বে বজবেন পুর্বে বোষা বাখিতে 

নিবত (উচ্চ ) না কবে, তাহাব বোবা (দ্ধ) হয মা। 

বণনাম £ হযবত হামা | _ ভিমিজী 



বোযাব নিয়মাবলী ৬১৭ 

৫ বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন ; আমাব কাছে সবাপেক্ষা প্রিন এ্রব্যক্তি 
যে শীঘ শীঘ ইফৃতাব কবে। 

বর্ণনায £ হযবত আব হোবাযবা | -_তিবমিজী 

৬। বসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ যে পর্ষস্ত মানুষ শীঘ শীঘ ইফৃতাৰ 
কবিবে, সে পর্বস্ত এই ধর্ম শক্তিশালী থাকিবে | কেন-না, ইহুদী ও খীষ্টানগণ 

গৌণ (দেবী) কবে। 
বর্শনায £ হযবত আবু হোবাযব] | _ আবু দাউদ 

৭। নসূলুল্লাহী (দঃ) বলিবাছেন £ যখন তোমাদেব মধ্যে কেহ ইফৃতাব 

কবে, সেবেন খেজ্ব দ্বানা ইফ্তাবৰ কবে | কেন-না, ইহাতে ববকত (প্রাচুব) 
আছে। যদি সে ইহা শা পায, তবে সে বেন পানি দিযা ইফৃতাব কবে, 
কেন-না ইহ] পবিভ্র। 

বর্ণনায £ হযবত সালমাহ. | -_আবু দাউদ 

রোযা ভঙ্গের কারণ 

নিম্নলিখিত কবিণে বোষা ভঙ্গ হয £ 

(ক) ইচ্ছাপুৰক শবীবেব মধ্যে কিছু প্রবেশ কবাইলে ; কিন্তু 
ভুলবশতঃ বা 'অনিচ্চাবশতঃ উহা ঘটিলে বোবা ভঙ্গ হয না| (খ) ধুমপান, 

ইচ্ছাপূর্বক বমি বা ওষধ সেবন কবিলে , (গ) স্ত্রীলঙ্গম কবিলে এবং 
(ঘ) মিথ্যা কথা বলিলে বোষা ভন্গ হইবে। 

১। বসূলুীহ্ (দঃ) বলিযাভেন £ যে ব্যক্তি মিখ্যা খা বলে এবং 

তদনুসাবে কাজ পবিত্যাগ কবে না, তাহাব খাদ্যদ্রব্য ও পার্শীব পবিত্যাগেব 

মধ্যে আল্লা*ঘব কোনই আবশ্যকতা নাই । 
বর্শনায £ হযনত আব্, হোবাযব]। -_-বোখাবী 

২। বসূলল্লাহ্ (দঃ) বলিষাছেন £ নোষা থাকিযা ভুলবশত: যদি কেহ 

পাঁনাহাব কবে, সে বেন তাহান বোষা পুর্ণ কবে। কেন-না, আল্লাহ্ তাহাকে 

আহাব বক্বাইযাছেন ও পান কবাইযাছেন | 
বর্ণনাষ 2 হযবত আবু হোবাযবা | _-(বাখাণা, মোসলেম 



৬১৮ হাদীসে বস্ল 

৩। বোযা থাকা অবস্থা বসূললাহ্ (দঃ) চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন 
কবিতেন। প্রবৃত্তি দমনে তোমাদেব মধ্যে তিনিই শেষ্ঠ। 

বণনায £ হযবত আযেশা | -_বোখাবী, মোসলেম 

8 বসুলুল্লাহ্ (দঃ) এহ্বাম অবস্থায় শিক্ষা লইযাছেন এবং বোয। থাকিযা 
শিক্গা লইবাছেন । 

বশনা £ হযবত ইবান আব্বাস । - বেখাবী, মোসলেম 

| এক ব্যক্তি বসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বোযাদাবেব শাবীবিক আলিঙ্গন 
সম্বন্ধে পশব কবিখাচিল, তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন । অপব একজন আসিযা 
ভিজ্ঞাসা কবিল কিন্ধ তাহাকে তিনি বাবণ কবিলেন। যাহাকে অনুমতি 

দিলেন, সে ছিল বৃদ্ধ এবং যাহাকে' বাবশ কবিলেন সে ছিল যুবক। 
বশন ও হযব্ত আৰু ছোল্যবা | --আবু দাউদ 

৬| বোবা থাকা অবস্থা আমি বসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বহুবাব দাতন কবিতে 
দেখিযাটি | 

বণনায £ হযবত আমেব। -তিবমিজী 

৭| বসূলুল্লাহু (দঃ) বো থাকিষা হযবত আযেশাকে চুম্বন দিতেন এবং 
তাহাব ছিহবা৷ চাটিতেন। 

বর্ণনা £ হযবত আযেশা। -_ আবু দাউদ 

৮। আব্ দাবদায! হযবত মা'দানকে বলিষাছিলেন যে, খসূলুলাহ (দঃ) 
বমি কবিবা বোযা ভাঙ্গিযাছিলেন। * 

বর্ণনা £ হযবত মা'দান। - আবু দাউদ 

৯। বসূলুলাহু্ (দঃ) বলিবাছেন £ যে ব্যক্তি বমযান মাসেব এবটি মাত্র 
বোযাও লিনা ওজবে বা অস্তখে তঙ্গ কবে, তবে সাবাজীবন বোযা বাখিলেও 
তাহাব কাফৃফাবা (প্রাযশ্চিভ) হইবে না। 

বর্ণনায় ঃ হযবত আব্ হোবামবা | - আব দাউদ, তিবমিজী 



বোধা ভঙ্গেব কাবণ ৬১৯ 

১০। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) শিঙ্গা লইযা বাকীতে (একটি স্থান) এক ব্যক্তির 
নিকট আগমন কবিলেন। ১৮ই লমযান তাবিখে তিনি আমাব হাতি ধবিষ। 

বলিলেন 2 বে ব্যক্তি শিশ্ঞা দ্য এবং যাহাকে শিজা দেওবা হইমাঁছে, তাহাদের 

উভযেবই বোযা ভক্ত হইযাছে। 
বণনায £ হযশত সাদণাদ | _ আবু দাউদ 

১১। বসূলুল্লাহু (দ”) বলিযাছেন £ তিনটি জিনিস কাহাবও বোয৷ ভঙ্গ 

কবে ন"-(১) শিক্ষা (২) বমন এবং (৩) বীর্ষ-নিগমন | 
ন্ণশাম £ হযনত আব গাধীদ। _তিবমিজী 

লড্জা 

লজ্জা মানষেব একটি বিশেষ গুণ। ইহা ঈমানেব অংশ বিশেষ | যাহাব 
লজ্জা মাই, তাহাব বিশ্বাস বা ঈমান নাই | লজ্ভাব বিপবীত অশ্মীলতা। দোষ । 

আল্লাহ এই অশ্ীলতাকে অবৈধ কবিনানেন | আল্লাহ বলেন 2 “অশ্লীল কাজ 

প্রকাশ্যে হউক ব৷ গোপনে হউক উহা নিকটবতী হইও না ।” বস্লুল্লাহ্ (দঃ) 
বলিষাচেন £ চাবিটি বিষম নবীদেব (জ্রগুতি) শীতি---লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, 
দন্ত পবিঘকাব করা এবং বিবাহ কবা। 

১। বপূল্লীহু (দঃ) বলিযাচেন £ লজ্জা মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু 

আনে শা। অন্য বর্ণনায £ লক্জাব প্রত্যেক জিনিসই উত্তম । 
বপণাথ £ হযবত এমবান বিন্ হোমেন। - বোখাবী, মোসলেম 

২। তিনি বলিযাচেন : মানুষেব নিকট পূর্ববর্তী নবীদেব যে সকল বাণী 
পৌচছিযাচ্টে, তনাধ্যে একটি বাণী £ “লজ্জা যখন চলিযা যায, তখন যাহা 

ইচ্চা তাহা কব |” 
বশনায £ হযবত ইবনে মসউদ | - বোখাকী 

৩। তিনি বদিবাছেন £ প্রতোক ধর্মেব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। 
ইসলামেব বৈশিযু-_লজ্জা | 

বর্ণনা £ হযবত যায়েদ বিন্ তাল্হা। , - ইবনে মাযাহ্ 



৬২০ হাদীসে বস্ল 

৪ বস্ুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ লজ্জা ঈমান বা বিশ্বাসে অন্তর্গত 
এবং ঈমান বেহেশতে অবস্থিত , অশ্বীলতা মন্দেব অন্তগত এবং মন্দ দোযখে 
অবস্থিত। 

বশনায £ হযবত আব, হোবাযিবা | -তভিবমিজী 

৫ | বস্লুলাই (দঃ) বলিযাহেন £ যাহার মাখ। ভশ্ী তা খাবা, উহা 

তাহাকে অপমানিত কবে । আব বাহাব মশে/ লচ্চা বে 5হ। তাহাকে 
স্গশোভিত কবে। 

বণনাষ 2 হযবত আনাস । _-ভিলজী 

৬। বসূলুলাহ্ (দঃ) পর্দাব মধ্যস্থিত ক্মাখা বাণিবা ২৩৪ শাখকতব 

লজ্জাশীল টিলেন। যখন তিনি বোন ঘণিত বস্ত দেখিতে আমলা তাহাব 
মুখমণ্ডলে লক্ষ্য কবিতাম | 

বর্ণনা £ হযবত আবু সঈদ। _ বোশাণা, যেসনোম 

শপথ গ্রহণ 

১। বস্লুলহ (দঃ) বলিযাচ্ছেন £ যে ব্যক্তি একটি শপথ গুহণ কবিষা 
'অপব একটি তাহা হইতে অধিকতব উত্তম বলি বিবেচনা বাবে, সে বেন 
প্রথম শপথেব কাফ্ফাবা (প্রামশ্চিন্ত) দিযা দ্বিতীযাট "হণ কনে। 

বর্ণনা £ হযবত আবু হোবাযবা । _মাসনেম 

২। ক্সুলুললাহ্ (দঃ) বলিযাচেন* আন্াহ্ তোমাদিশাক পু পুকাঘৰ 

নাম লইযা শপথ ববিতে নিষেধ কবিষ্ল্চেন। মদি কালাবও শপএ ববিতে 

হয, তবে সে যেন আল্লাহ নাম লইবা শপথ কবে অখবা শীবন খান । 
ধণনায ; হযনত ইবনে উমব। - বোখ।শা, 'নাসলেম 

৩। বসুল্ল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন  প্রতিমাব নামে অখবা ভোমাদেব পূব 
পুকষদেব মামে শপথ গ্রহণ কবিও না। 

বণলায £ হযবত আবদুব বহমান বিন্ শামোবাহ্ | - হোসলেম 



শপথ গ্রহণ ৬২১ 

৪ | “তোমাদের শপখের মধ্যে আল্লাহ্ অনিচ্ছাকৃত শপখের জন্য 

শাস্তি দিবেন না” (কুরআনের) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, এই কখা বলার জন্য 

যে, “না, আল্লাহ্র শপথ” এবং “হী, আল্লাহর শপথ? | 
বণণনায : হযরত আযেশা | _- মোসলেম 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন 2 তোমাদের মধ্যে স্ত্রী সম্বন্ধে কেহ যদি 
দৃঢ় শপখ করে, আল্লাহ্ তাহার উপর যে কাফৃফারা (প্রায়শ্চিন্ত) বাধ্যতাসূলক 
করিয়াছেন, তাহা দান করা অপেক্ষাও উহা আল্লাহর নিকট অধিকতর পাপ। 

বণনায £ হযবত আবু হোবায়রা | _-মোসলেষ 

৬। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের পিতা-মাতা বা অংশীদার- 
গণেব নাম লইয়া শপথ করিও না এবং তোমরা সত্যবাদী না হইলে আল্লাইর 
নামে শপখ গ্রহণ করিও না। 

বর্ণনা ঃ হযব৩ আবূ হোবাষব ) --আবূ দাউদ, নেসায়ী 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন £ শপখ গ্রহণকারীব নিয়ত ( ইচ্ছা ) 
অনুসারে শপখ হইবে। 

বর্ণনাম £ হযপত আবু হোবাযবা। | মোসলেম 

৮। রসলুর্াহ (দঃ) বলিযাছেন £ আমানতের নামে যে শপখ গ্ুহণ করে, 
সে আমাদেব দলভুক্ত নয | 

বণনায £ হযনত বোবাইদাহ । --আবনু দাউদ, নেসায়ী 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন £ খীল্লাহ নাতীত বে অন্যের নাখে শপথ 
করে, মে শির্ক (অংশী) কবে। 

বর্ণনা £ হযনত ইবনে উমব। _-তিবমিজী 

১০। রসূলুলাহ (দঃ) বলিরাছেন £ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা 
উপর দৃঢ় শপখ গ্রহণ কবে, তাহার কোন পাপ হইবে না। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে উমর! রঃ তিরমিজী 



শিক্ষা 

শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য চবিত্র গঠন কবিযা, আল্লাহর পবিচষ জ্ঞাত হইযা 
তাহাব ভালবাসা ও সন্তষ্টি অর্জন কবিযা পবকালে মুক্তি পাওবাব জন্য 
সৎপথে চলা | এই সকল উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা ইসলাম অনুমোদন কৰে না। 
প্রত্যেক মুসলমান নব-নাবীর উপব বিদ্যা শিক্ষা কবা ফব্ব। মানব জাতিকে 
মানব ধর্ম 'উসলাম' শিক্ষা দেওযাৰ জনাই কবআন অবতীণ কবা হইযাচে 
এবং বসূলল্লাহু (দ:)-এব চবিত্রেৰ মাধ্যমে কৃবআনেব ব্যাখ্যা হিসাবে ছাদীস 
উপস্থিত কবা হইবাছে । কবআন ও হাদীসেব আইন-কানুন ও বিি-ব্যবস্থা 

শিক্ষা কব প্রত্যেক মুসলমানেব জন্য অবশ্য কব্য | নিভ্য প্রনোজনীয 
বিষয সমূহ শিক্ষা কবাও আবশাক | কৃবআন' ও হাদীস ব্যতীত অন্য বিদ্য। 
শিক্ষা কবা ফব্যে আইন নহে, তবে ব্যবহাবিক ভীবনেৰ ভনা আবশ্যকীয 
প্রত্যেক বিদ্যা, যথা-চিকিতসা বিদ্যা, বিজ্ঞান, অঙ্ক শাস্ত্র, যন্ত্র চালনা, 

যুদ্ধ-বিদ্যা ইত্যাদি বিষষে কতক লোক পাবদশী না হইলে সকলেই ইহাৰ 
জন্য পাপী হইবে । এইভাবে যখন যাহা শিক্ষা কব! প্রয়োজন ভইযা দীডায 
তাহা শিক্ষা কবা ফব্য | কৃবআন 9 হাদীসে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, 
বন্ত্র চালনায, যুদ্ধ-বিদ্যায কতক লোক পাবদশী হ ওযা ফব্ বে কেফাযা | নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপাবে প্রযোজনীয শিক্ষা অর্জন কবা সকলে জনাই ফব্য। 

বিদ্যা শিক্ষাৰ জন্য ইসলাম সর্বদাই তাগিদ দিষা আসিতেছে । বিদ্যা আলো 

এবং মূর্খতা অন্ধকাৰ | আল্লাহ্ কুবঘানে বলিতেছেন £ "'আধাব ও আলো 
কি সমান? তোমবা কি চিন্তা কব না? আলাহ্ব নিকট নিকৃষ্টতম জন্ক এ 

ব্যক্তিগণ যাহাবা মূক, বধিব এবং ঘিবোধ |” আল্লাহ আবাব বলেন £ 

“যাহাকে জ্ঞান দেওযা হইযাছে, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দেওয়া হইযাচে।” 

আমাদেব ভবিষ্যৎ বংশধবদিগকে স্কুল-মাদ্রাসাব মাধামে শিক্ষাদানের 
যে প্রচলিত ব্যবস্থা বহিযাছে, উহা কি সত্যসত্যই চবিত্র গঠন ও জ্ঞান 

অর্জনে সহাযক? মাদ্রাসা শিক্ষাৰ প্রচলিত পদ্ধতি কোমল মতি কিশে'বদেব 
যৌন সচেতন কবিবা তুলিতে সাহায্য কবে এবং চবিত্র গঠনেৰ মহাযক 
হিসাবে পবিপৃৰক নহে | এই ব্যাপাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সব্রিষ 

ও সচেতন হইযা মনস্তত্ত বিদগণেব সাহায্যে প্রযোজনীয় সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি 
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প্রবর্তন করা একান্ত কর্তব্য । কারণ, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের 
বেদীমূল বিদেশী ও বিধর্মী শাসকদের প্রভাবমুক্ত ছিল না। বর্তমান খিক্ষা- 
পদ্ধতি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর আমলে এবং সাহাবারে কেবামদের আমলে ছিল 
না। কাজেই ইহাকে পরিবর্তন, পরিবর্ন ও সংযোজন করা যুক্তিসঙ্গত | 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যে বিদ্যার অনুসন্ধান কবে, তাহার 

পূব পাপের প্রায়শ্চ্ত্ত হইয়া যায়। 

বণনাম £ হযবত সাখবাবাহ | _-ভিবমিজী 

২। রসূলুলাহ (দঃ) বলিযাচেন £ যে বিদ্যাৰ অনুসন্ধানে বাহিব হয, সে 
ফিরিয়া না আসা পযন্ত আল্লাহর পথে খাকে। 

বর্ণনাষ ঃ হযবত আনাস । _-তিবমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ একজন ফকীহ (বিবি বিশেষজ্ঞ ) 
সহস্র দরবেশ হইতে শয়তানের প্রতি কঠোব। 

বণনায £ হযসঙভ ইবনে আব্বাস । --তিবমিজী, ইবনে মাযাহ. 

8 | রসুলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিদ্যান্েষণ প্রত্যেক মুসলমান নর ও 
নারীর প্রতি ফর্য (অবশ্য কর্তব্য)। মূর্খকে বিদ্যাদান, বরাহকে মণি-ুক্তা 
এবং স্বর্হার দিয়া সুসজ্জিত করার মত। 

বর্ণনায় £ হযবত আনাস । ইবনে মাধাহ্ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন *ঞানগভ বাক্য জ্ঞানীর নিকট পথভ্রষ্ট 
মেষবৎ : সে যেখানে ইহাকে পায়, ইহাকে গ্রহণ কবে। 

বর্ণনায £ হযবত আবু হোবাযব1। ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী 

৬। বসলুল্লাহ (ছু) বলিযাছেন : আমাব একটি বাক; হইলেও তাহা 
চল সি 

প্রচার কর | বনি-ইঠর সম্বন্ধে বর্ণনা কর, ইছাতে দোষ নাই। যে 
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স্বেচ্ছা আমাব প্রতি মিথ্যা কথা আবোপ কবে, সেযেন দোষখে তাহাব 

স্থান অনুসন্ধান ববে। 

বর্ণনা  হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমব। - বোখাবী 

৭| নসূলুল্লাই (দঃ) বলিযাছেন ঃ আল্লাহ যাহাব মঙ্গল কামনা কবেন, 
ভিনি তাহাকে ধঁজ্ঞান দান কবেন। আল্লাহ দান কবেন এবং আমি উহা! 
বণ্টন কবি। 

বর্ণনায £ হযবত সাসোবাহ্ বিন্ জুনদব | -_ বোখাবী, মোসলেম 

৮1 বসূলুল্লাহ (দ:) বলিযাছেন ঃ মানুষ বৌপ্য ও স্বর্ণ খনি সদৃশ খনি । 
অন্ধকাৰ যুগে তাহাদেব মধ্যে যাহাবা উত্তম ছিল, তাহাবা ধর্মজ্ঞান ল'ভ 
কবিলে ইসলামেও উত্তম । 

বর্ণনা ঃ হযবত আব, হোবাযৰা | -_ মোসলেম 

৯। বসুলুললাহ (দঃ) বলিযাছেন £ হে মানবগণ! সে বাহা জানে, সে 
যেন তাহা বলে এবং যে যাহা জানে না, সেযেন বলে ; আল্লাহ্ উত্তম জানেন । 

কেন-না, যাহা তুমি জান না, তাহাব সম্বন্ধে তুমি যদি বল, "আল্লাহ্ উত্তম 

জানেন' তাহা! জ্ঞানে চিহ্ন । আল্লাহ্ তাহাব নবীকে বলিযাছেন £ বল,ধু আমি 
তোমাদেব নিকট কোন পুবস্কাব প্রাথী নহি এবং তোমাদিগকে আমি কষ্ট 
দিতে চাই না। 

বর্ণনায £ হযনত আবনূল্লাহ। -_বোখাকী, মোসলেম 

১০। বসূলুলাহ (দঃ) বলিযাচ্ছেন ; দুইজন লোক ব্যতীত অন্য কাহাবও 

জন্য ঈর্ষা নাই, প্রথম এ ব্যক্তি যাহাকে তাল্লাহই মাল েম্পদ) দান 

কবিষাচেন এবং সত্য পথে উহ! ব্য কবিবাব ক্ষমতা দিষাছেন , দ্বিতীয় 
এব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ জ্ঞান দান কবিযাছেন এব" যে তাহাব সাহায্যে 
স্থবিচাৰ কবে ও বিদ্যা শিক্ষা দেয। 

বর্ণনায £ হযবত ইবনে মসউদ । --বোখাবী, মোসলেম: 
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্ ১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন মানুষের মৃত্যু হয়, ত 
তাহার কর্ণও শেষ হয়। কিন্ত তিন প্রকার কর্ম থাকিয়া যায--(১) সদৃকায়ে 
জারিয়া (অব্যাহত পণ্যের দান); (২) অথবা উপকারী বিদ্যা ; (৩) অথব। 

এঁ ধামিক সম্ভান যে তাহার জন্য দোয়া করে। 
বণনা £ হযবত আব. হোরাযবা | --মোসলেম 

১২। রসূলল্লাই (দঃ) বলিয়াছেন ; লোকগণ তোমাদের অনুসরণ করিবে । 
বিভিন দেশ হইতে ধর্মে পারদর্শী হওয়ার জন্য লোকজন তোমাদের নিকট 

আসিবে । যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে, তাহাদিগকে সৎ উপদেশ দিও । 
বর্ণনায় £ হুযবত আবৃ সঈদ খদবী। _তিবমিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ ফরয কর্তব্যগুলি এবং কৃবআন্ শিক্ষা 

কব এবং লোকদিগকেও তাহা শিক্ষা দাও, কেন-না আমি মুত্যুর অধীন। 
বর্ণনায £ হযবত আবু হোবাযব। | -তিবমিজী 

১৪1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেশ £ আমাব উম্মতের মধ্যে কতক লোক 
অতি শীঘ্বই ধর্মে অভিজ্ঞ হইবে এবং কৃবআন আযত্ত করিবে এবং বলিবে, 

আমবা শাসনকত্াগণের নিকট গিয়া পাথিব বিষয সঙ্থন্ধে শিক্ষা লাভ করিব 
এবং তাহাদিগকে আমাদেব ধর্ম হইতে পৃথক করিযা দিব! কিন্তু তাহা 
হইবে না। কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ হইতে যেমন কাঁটা ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া) 
যায লা, তেমনি তাহাদের সহিত বসবাসে বিছুই লাভ হইবে না। 

বর্ণনা ঃ হযবত ইবনে আব্বাস | --ইবনে যাযাহ 

শাস্তির চুক্তি 
১। রসুলুল্লাহ (দঃ) [একদা] তাহার ভাষণে বলিয়াছেন : মূর্খতার যুগের 

সন্ধি সমূহ প্রতিপালন কর, কেন-না ইহা ইসলাম অটুট রাখে । ইসলামের 
মধ্যে নূতন (কোন) ঢুক্তি করিও না। 

বর্ননা £ হযরত খাঁর বিনু শোয়াইব | - তিরমিজী 

১ 8০-- 
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২। রসূলুল্লাহ (দঃ). বলিয়াছেন £ যে মীমাংসা বৈধকে অবৈধ করে 

এবং অবৈধকে বৈধ করে, সেই মীমাংস! ব্যতীত অন্যান্য মীমাংসা করা 

মুসলমানদের জন্য বিধি সঙ্গত। যে শর্ত বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ 
করে, সেই শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্তে মুসলমানগণকে অটুট-থাকিতে হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আমর বিন্ আউফ। _মেশৃকাত 

৩। যিন্ুকদূ মাসে রস্লুল্লাহ (দঃ) উমরাহ করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে 
মক্কাবাসীগণ এই শর্তে (যে, আগামী বৎসর তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়া সেখানে 

তিন দিন অবস্থান করিবেন) এই চুক্তি না কর! প্যস্ত তাহাকে মক্কায় প্রবেশ 
করিতে দিতে অস্বীকার করিল | এই চুক্তি যখন লিখিত হইল, তৎসঙ্গে 
তাহারা এ কথাও লিখিল, “আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ ইহা দ্বীকার করিয়াছেন |” 

তাহারা ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল £ “আমরা ইহাতে একমত হইব না | 

যদি তোমাকে আল্লাহ্র রসূল বলিয়া আমরা স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে 
আমরা তোমাকে বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ |” 
তিনি বলিলেন £ “আমি আল্লাহর রসুল এবং আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ” 
তারপর তিনি হযরত আলীকে “আল্লাইর রসূল” কথাটি কাটিয়া দিতে বলিলেন। 
হযরত আলী বলিলেন £ “আল্লাহ্র শপথ! ইহা আমি কিছুতেই কাটিতে 
পাৰিব না ।'' তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) যদিও ভাল লেখা জানিতেন না, তবুও 

ইহা লিখিলেন, “আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ ইহাতে রাজী হইয়াছেন।” সে 
তরবারি কোষাবন্ধ না করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে না। যাহারা তাহরি, 

অনুসরণ করিতে চায় তাহাদের ব্যতীত তিনি মক্কার কোন অধিবাসী লইয়া . 
বহির্গত হইতে পারিবেন.না। কিন্ত যদি তাহার কোন সঙ্গী মক্কায় থাকিবার 
ইচ্ছা করে, তাহাকে তিনি বাঁধ দিতে পারিবেন না । যখন চুক্তিতে তিনি 
আবদ্ধ হইলেন এবং ইহার নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন তাহারা 
হযরত আলীর নিকট আসিয়া বলিল £ “তোমার সঙ্গীকে আমাদের নিকট 
হইতে চলিয়া যাইতে বল । নিদিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়: গ্রিয়াছে।” তাহার 
পর রসূলুল্লাহ (দ:) বাহির হইয়া আসিলেন। 

৪ সি 

' বর্ণনায় £ হযরত -বারায়াহ্ বিনৃ 'আজেব । বোখারী, মোগলেষ 



শাস্তির চুক্তি ৬২৭ 

৪। কোরেশগণ রস্লুল্লাহ্ (দ:)-এর সহিত সন্ধি করিয়া এই চুক্তি করিল : 
“তোমাদের নিকট হইতে কোন লোক আমাদের নিকট আসিলে আমরা 

তাহাকে “ফিরাইয়া৷ দিব নাও কিস্তু আমাদের কোন লোক তোমাদের নিকট 
গেলে তোষরা তাহাকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে |” 
ইহাতে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সঙ্গীগণ বলিল : হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুকঘ ! 

আমরা কি ইহা লিখিব? তিনি বলিলেন £ হা | আমাদের কোন লোক 
তাহাদের নিকট গেলে আল্লাহ্ তাহাকে দৃববর্তী করিবেন এবং তাহাদের 
কোন লোক আমাদের নিকট আসিলে শীঘবই আল্লাহ তাহার একটি শান্তির 
উপায় বাহির করিয়া দিবেন। 

বর্ণনা £ হযবত আনাগ। » মোসলেম 

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ সাবধান ! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ লোকের 

উপর অত্যাচার কবে বা তাহার ক্ষতি সাধন করে কিংবা তাহাকে সাধ্যাতীত 
কষ্ট দেয়, অথবা তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার কিছু গ্রহণ করে, তাহার 
বিরুদ্ধে পুনকণ্থানেব দিন আমি তর্ক-বিতর্ক করিব। 

বর্ণনাষ £ হষবত সাফওযান | --আবু দাউদ 

শাস্তি ও বিবাদ 

ইস্লাম শাস্তির ধর্ম। ইসলাম মানব ও অন্যান্য স্ষ্টির সহিত শান্তিতে 
বসবাস করিবার নির্দেশ দেয়। রস্লুলাহ্ (দং) মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন £ 
“যাহার হস্ত ও রসনা হইতে অন্মুন্যু মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে-ই 
মুসলমান।” শান্তির বিপরীত অশান্তি বা বিবাদ । ইসলাম ইহা৷ সমর্থন করে না। 
রস্লুললাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; “যে অশান্তি বা বিবাদ স্থষ্টি করে, সে বেহেশতে 
যাইবে না 1” তিনি আরও বলিয়াছেন £ “আমি তোমাদিগকে কি রোযা 

হইতেও অধিকতর পদ গৌরবের সংবাদ দিব না? ইহা বিবাদে শাস্তি 

আনয়ন।' কুরআুন-লে £ “আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের অনুসরণ কর এবং 

রিবাদ-বিসংবাদ করিও না।' কুরআন আবার বলে £ “অশান্তি হটি করা 
হত্যা হইতেও জঘন্যতর 1” 



৬২৮ হাদীসে বসু 

১। বসূলুললাহ্ (দঃ) বলিযানেন £ সোমবাব ও বৃহস্পতিবাব বেহেশৃতেব 
দ্বাব উন্মুক্ত কৰা হয়। তখন শির্ক (অংশীবাদী) ভিন্ন প্রত্যেক লোককে 
ক্ষমা কবা হয। ষেদইজনেব মধ্যে বিবাদ থাকে, তাহাদিগকে ক্ষমা কবা 

হব না। উহাদিগকে বলা হয, যে পর্যন্ত মীমাংসা না কব, সেই পর্যন্ত 
অপেক্ষা কব। 

বর্ণনাষ ; হছযবত আবু হোবাযবা | “মোসলেম 

শ।ফায়াত ও কাওসার 

১। বসুলুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আমাব কাওসাবেব দৃবন্ধ এক মাসেব 
পখ। ইহাব উতম পার্খশ সমান। ইহাব পানি দুধ অপেক্ষা! সাদা, ইহাব 
থাণ মেশ্ক্ হইতে অধিক স্ঘাণযুক্ত এবং ইহাব পাত্র বেহেশৃতেব তাবকাঁব 
ম্যায় | ইহাৰ পানিযে পান কবিবেসে কখনও তৃষ্গর্ত হইবে না। 

বণনাষ £ হযবত আবণূল্লাহ ধিন্ আমব। __-বোখাবী, মোসলেষ 

২। বসূলুণাহ (দঃ) বলিবাছেন £ আমি বেহেশৃতে ভ্রমণ ববিতেছিলাম, 
তখন হঠাৎ নদীব তীবে গেলাম | উহ্বাব দুই ধাবে হলুদ বর্দেব মুক্তাব গশ্ুজ 
চিন । আমি প্রশ্ন ববিলাম £ হে জিঝুিল ! ইহা কি? সেবলিল: ইহ 
কাওসাব ( ঝাবন। ), ইহা তোমাৰ প্রভু তোমাকে দান কবিযাছেন | ইহাব মাটি 
মেণৃক্ দ্বাবা৷ তৈবী এবং অত্যন্ত জুগন্ধযুক্ত। 

বণনায় ঃ হযবত আনাস । - বোখাবী 

৩। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন £ তোমাদের পূর্বেই আমি হাউজে 
পৌছিৰ | আমাব নিবট দিয়া যে অতিখাহিত হইবে, সে পানি পান কবিকে 
এবং যে ইহাব পানি পান ববিবে সে আব কখনও তৃষণার্ত হইবে না । ফে 
লোকদিগকে আমি চিনিতা্ এবং যে লোকগণ আমাকে চিনিত, তাহারা 
সবলেই অ।নাব নিব্ট পানি পান কবিতে আসিবে, কিন্ত তাহাদেৰ ও আমার 
মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক থাকিবে। আমি বলিব; “তাহারা আঁমার দলের 
অন্তভুক্ত |” বলা হইবে: “নিশ্চযই তি অবগত নও খে, তার পৰে 



শাফায়াত ও কাওসার ৬২৯ 

ইহারা কি বেদআতের (নব-বিধানের) ত্য করিয়াছিল !'' আমি বলিব : 
“দর হও, দর হও,এ সকল লোক যাহারা আমার পবে নব-বিধান স্থাষ্ট 

করিয়াচিলে |” 
বর্ণনায় $ হযরত সহল বিন্ সাযাদ। --বোখাবী, মোসলেম 

৪। রস্লুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচার দিবসে এ সকল লোকদের 
জন্য আমার শাফায়াতের সৌভাগ্য হইবে, যাহার! বিশুদ্ধ হৃদয়ে উচচারণ 

করিযাছে £ “আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই |! 
বর্ণনা £ হযবত আবু হোবাযবা | রি -_বোখাবী 

৫1 বস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন বিচার দিবস আসিবে তখন মানুষ 
একে অপবের মধ্যে মিশিষা যাইবে | তাহারা আদমের নিকট উপস্থিত হইয়া 

বলিবে £ “আপনার প্রভুর নিকট শাফাযাত করুন|” তিনি বলিবেন £ “আমি 
তাহার জন্য (উপযুক্ত) নহে, ইব্বাহীমের নিকট যাও, কেন-না সে আল্লাহ্র বন্ধু।” 
তাহারা ইবাহীযের নিকট গিয়া বলিবে | তিনি বলিবেন £ “আমি ইহার জন্য 

(উপযুক্ত) নহে । মুসার নিকট যাও, কেন-না তাহার সহিত আল্লাহ্ কথাবাতা 
বলিয়াছেন |” তাহারা মুসার নিকট গিয়া বলিবে। তিনি বলিবেন 2 “ইহা 

আমার কাজ নহে; ঈসার নিকট যাও, কেন-না তিনি আল্লাহর বহ' (প্রাণ) 
এবং তাহার বাক্য |" তাহারা ঈসার নিকট গিয়া বলিবে | তিনি বলিবেন 2 

“ইহা আমার কাজ নহে, মোহাম্মদের নিকট যাও |” তাহাঁবা আমার নিকট 
আসিবে । আমি বলিব : ইহা আমার কাজ । তাবপব আমি আমাব প্রভুর 
নিকট অনুমতি চাহিব, তিনি অনুমতি দিবেন । তখন তিনি আমাকে কতক 

প্রশংসা বাকা শিক্ষা দিবেন। তাহা যদি তিনি আমাকে এখন শিক্ষা দিতেন, 

তবে তাহা দ্বারা আমি তীহার গুণকীর্ভুন করিতাম। তাহার সামনে আমি 

সিভূদাঁয় পড়িয়া যাইব। আমাকে বলা হইবে £ হে মোহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন 
কর এবং (যাহা) বল, তাহা শুনা হইবে। প্রার্থনা কব, তাহা দেওয়া হইবে। 
শাফায়াত চাও, তাহা গ্রহণ করা হইবে ! আমি বলিব, হে প্রভু ! আমার 

উন্নত! আমার উন্মৃতু!! তখন বলা হইবে : যাও, এক সরিষা পরিযষাণ ঈমান 

যাহাদের হৃদয়ের 'ননধ্যে ছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। তখন আহি 



৬৩০ হাদীসে রসূল 

গিযা তদনুসাবে কাজ কবিব। অতঃপব ফিবিষা আসিযা আমি উক্ত প্রশংসা- 
বাদ দ্বাবা তাহাব প্রশংসা কবিব এবং তাহাব সামনে সিজ্দায পড়িয়া যাইব । 
বলা হইবে £ হে মোহাম্মদ ! মস্তক উত্তোলন কব, (যাহা) বল, শুনা হইবে ; 
প্রার্থনা কব, দেওযা হইবে । শাফাষাতি চাও, তাহা গ্রহণ কবা হইবে | আমি 

বলিব £ হে প্রভূ ! আমাব উন্নত! আমাব উন্মত। ! বলা হইবে : যাও, এক 

সবিমাব সামান্য পবিমাণও ঈমান যাহাদেব হৃদযেব মধ্যে ছিল, তাহা- 

দিগকে বাহিব কবিযা আন। তখন আমি গিয়া তদনুসাবে কাজ করিব । 
অতঃপৰ ফিবিযা আসিযা আমি উক্ত প্রশংসাবাদ দ্বাবা তাহাব প্রশংসা কবিব 
এব" তাহা সামনে সিজ্দাষ পড়িযা যাইব | বল] হইবে £ হে মোহাম্মদ 
মন্তক উত্তোলন কব, (যাহ।) বল, গুনা হইবে , প্রার্থনা কব দেওয়া হইবে | 

শাঁকাযাত চাও, তাহ! গ্রহণ কবা হইবে । আমি বলিব £ হে প্রভু ! আমাৰ 
উন্নত) আমাব উন্নত! বল! হইবে £ যাও, এক সবিষাব বীজেব সামান্য 
অংশেব সামান্য অংশ" ঈমানও যাহাদেব হদযেব মধ্যে ছিল তাহাদিগকে 

বাহিব কবিযা আন। তখন আমি গিযা তদ্নুসাবে কাজ কবিব। অতঞ্পব 
আমি চতুর্ববাৰ ফিবিযা আসিয৷ উক্ত প্রশংসাবাদ ছ্বাবা তীহাব প্রশংসা কবিব 
এবং তাহছাব সামনে সিভৃদাষ পড়িষা যাইব | বলা হইবে £ হে মোহান্মদ | 
মস্তক উন্ভোলন কব, (যাহা) বল, শুনা হইবে; প্রার্থনা কব, দেওযা হইবে । 
শাফাযাত কব , গ্রহণ ববা হইবে । আমি বলিব £ হে প্রভু । যাহাবা বলিযাছে-- 
“আশ্রাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই? তাহাদেব সপ্বন্ধে আমাকে অনুমতি দাও । 
আশ্রাহ বলিবেন £ ইহা তোমাব কার্য নয। কিন্তু আমাব সম্মান, গৌবব, 
শৌর্ধ-বীর্ষেব শপথ, যাহাবা বলিযাছে “আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই” 
তাহাদিগকে আমি নিশ্চযই নবক হইতে বাহিব কবিযা আনিব । 

বণনায় £ হযরত আনাম। -বোখাবী মোসলেম 

৬। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ মোহাম্মদেব শাফাযাতেৰ জন্য এক 
সম্প্রদাষকে নরক হইতে বাহিব করিয়া আনা হইবে । তাহাবা বেছেশৃতে 

প্রবেশ কবিবে, কিন্ত তাহাদের নাম হইবে “দোষখবাসী' | অনা বর্ণনায় £ 
আমাৰ উন্মতগণের এক দলকে আমাব শাফায়াড়েব জন্য নরক হইতে 



শাফায়াত ও কাওসার ৬৩১ 

বাহির করিয়া আনা হইবে। তাহাদিগকে 'দোষখী' বলিয়া অভিহিত করা 
হইবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আববল্লাহ্ বিন্ মসউদ | _ বোখারী 

৭|। রস্লল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই হাউজ থাকিবে । 
কাহার হাউজে বেশী সংখ্যক লোক পান করিবে তাহা নিয়া তাহারা সকলেই 
গৌরব করিবে । আমি আঁশা করি, নিশ্চয়ই আমার হাউজে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক লোক পান করিতে আসিবে । 

বর্ণনায় ; হযরত সামোরাহ | _-ভিবমিজী 

৮। রসুলুল্লাহ (দঃ) -বলিয়াছেন £ কেহই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না,যে পর্যন্ত তাহার পাপের কারণে নরকে তাহার স্থান তাহাকে দেখান 

না হইবে, যেন পে বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেহই নরকে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না, যে পর্যস্ত তাহার পুণ্যের কারণে স্বর্গে তাহার স্থান 
তাহাকে দেখান না হইবে, যেন সে বেশী দৃ£খ প্রকাশ করে। 

বর্ণনায  হযবত আবু হোবাযব। | - বোঁখারী 

৯। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কেহ আসিয়া 

আমার এই মতামত জানিতে চাহিয়াছে যে, হয় তিনি আমার উন্মতের অধাংশ 
বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন, না হয় তিনি আমাকে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান 

করিবেন। আমি শাফায়াত পছন্দ করিয়াছি । তাহা হইবে এ ব্যক্তির জন্য 

যে আল্লাহর সহিত অংশী না করিয়া মরিয়াছে। 
বর্ণনায £ হযবত আউফ বিম্ মালেক । __তিবমিজী, ইবনে যাযাহ্ 

১০। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :+আমার উন্মতগণের ভিতরে যাহারা 

বড় পাপ করিবে, তাহাদের জন্য আমার শাফায়াত হইবে | 
বর্ণনায় £ হযবত আনাস | --তিবমিজী, আবু, দাউদ 

১১। রস্লুললাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নরকবাসীদিগরে সারিবদ্ধতাবে দীড় 

করান হইবে। তরুন স্বর্গবাসীদের একজন লোক তাহাদের নিকট দিয়? 



৬৩২ হাদীসে রস্ল 

অতিক্রম কবিবাব সময তাহাদেব একজন বলিবে £ হে অমুক ব্যজি! তুমি 
কি আমাকে চিন না, তোমাকে আমি (একদা) পানি প্রদান কবিযাছিলাম ! 
আব একজন বলিবে : আমি তোমাকে অযু কবিবাৰ জন্য পানি প্রদান 
কবিযাছিলাম । অত:পবৰ সে তাহাৰ জন্য শাফাযাত কবিবে এবং তাহাকে 

স্বর্গে প্রবেশ কবাইবে। 
বর্ণনাষ £ হযরত আনাস । - ইবনে মাযাহ্ 

১২। বসূলুল্রাহ (দঃ) বলিযাছেন £ পুনকণ্থানেব দিন তিন প্রকাবেব 
লোক (অন্যেব জন্য) শীঁফাযাত কবিতে পাবিবে £ (প্রথমতঃ ) নবীগণ, 
( ছ্বিতীষতঃ ) বিদ্বানশণ, ( তৃতীয়ত: ) শহীদগণ | 

বর্ণনা £ হযবত উসমান । - ইবনে মাযাহ 

১৩। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ মানুষ নবকে গমন কবিবে এবং 

তাবপব তাহাদেব কাজ অনুসাবে সেখান হইতে বহির্গত হইবে। তনাধ্যে 

প্রথম ব্যক্তি বিদুযতেব চমকেব মত বাহিব হইবে, তাঁবপব বাধু প্রবাহিতেব 

ন্যায, তাবপব ঘোড দৌডেব ন্যায, তাবপৰব আবোহীব ন্যায, তাবপৰ 

মানুষেব (সাধাবণ) দৌডেব ন্যায, তাবপব মানুষে (সাধাবণ ) হাটাৰ 

ন্যায় । ূ 
বর্ণনা : হযরত ইবনে মসউদ | --তিবমিজী 

শুভ ব অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কার 

ইসলামে ওভ বা অশুভ লক্ষণ এবং কুসংস্কাবমূলক বিশ্বাস অবৈধ | বসূলুল্লাহ্ 

(দঃ) ইহাকে অংশীবাদ বা পৌতলিকতা বলিঘা অভিহিত কবিযাছেন। পণ্ড- 

পক্ষী বা প্রাণীব শব্দ হইতে অথবীঅন্য কোন প্রকাব আাচধণে শুভাশুত 

লক্ষণ নির্ণয কবা অবৈধ । হস্ত দর্শন কবিযা ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ নির্ণয কবা 

না-জাযেয। ভূতেব অস্তিত্বে বিশ্বাস কবা! অবৈধ , তবে জিন ও ফিবেশৃতাব 

অস্তিত্বে বিশ্বাস কবা ফবষ। 

১। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ হ্রোয়াচে বোগ বলিযা কোন রোগ 
নাই, ক্লক্ষণ বা 'হামাহ+ (অশুভ লক্ষণ নির্ণযক প্রার্ী 'বিশেষ) বা 'ছাফাব' 



শুভ ব৷ অণ্ডত পরক্ষন এবং কসংস্কার ৬৩৩ 

(কু-সংস্কার বিশেষ) বলিয়া কিছু নাই । তোমর বাধ দেখিযা যেবপ (ক্রুত) 
পলায়ন কর, কষ্ঠরোগ দেখিয়া তদ্ধপ পলাষন করিও। 

বর্মনায়ঃ হযবত আবূ. হোবায়র] | _-বোখাবী 

২। রণূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ অশুভ লক্ষণ বলিষা কিছু নাই। 

তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল “ফাল'। উপস্থিত সকলে জিজ্ঞাসা কবিল £ ফাল' 
কি? তিনি বলিলেন: তোমাদের মধ্যে কাহাবও উত্তম কথা শুনা । 

বশনাযঃ হযবত আবূ হোরায়বা | -_বোখাবী, মোসলেম 

৩। ( একদা ) রসূলুল্লাহ (দঃ) কৃষ্ঠবোগীব হাত ধবিযা খাদ্য-পাত্রে 
তাহা স্বাপন করিয়া বলিলেন £ আল্লাহর প্রতি দৃ?বিশ্বাস ও নিউবতার 
সহিত খাদ্য গ্রহণ কর। 

বর্নায ঃ হযবত জাবের | ইবনে মাযাহ 

৪। সাকিফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণেব মধ্যে এক কৃষ্ঠবোগী ছিল। 
তাহার নিকট রসূলুলাহ্ (দঃ) এই বলিয়া একটি লোক পাঠাইলেন : তোমার 
আন্গত্য আমরা গ্রহণ কবিয়াছি, সুতরাং তুমি ফিবিয়া যাও। 

বর্ণনায় £ হযবত আমব বিন্ শাবীদ। - মোসলেম 

৫। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ)-এব নিকট আসিয়! প্রশু কবিল £ আমবা 
এক বাড়ীতে বসবাস কবিতাম, সেখানে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন- 

সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাবপর অপর একটি বাড়ীতে থাকিলাম | সেখানে 

আমাদেব সম্ভান-সম্ভতি ও ধন-সম্পদু, স্ুস পাইল। বপৃলুলহ (দঃ) বলিলেন £ 
ইহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়৷ ত্যাগ কর। 

বণনায £ হযবত আনাস । -মেশ্কাত 

৬। রস্লুললাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পশু-পক্ষীর ডাকে অস্ত লক্ষণ, 

রাত্রে দরজা থাকা... শত লক্ষণ ইত্যাদি শয়তানের কাজ । 
বর্ণনা ঃ হযবত কাতুনে বিন্ কাবিসাহ্ | - আবু দাউদ 



৬৩৪ হাদীসে রস্ল 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ হ্য়াচে রোগ, 'হামাহ' ( অশুভ 
লক্ষ ণ নির্ণয়ক প্রাণী বিশেষ) “ছাঁফার' (কৃসংস্কার বিশেষ) বলিতে কিছু 
নাই। (ইহা শুনিয়া) এক আরব বেদুইন রণূলুল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিল £ 

হরিণের ম্যাব যে সুস্থ উট মরুভূমিতে থাকে, তাহার কী (রোগ) হয়? 
মামড়ী কর্তৃক আক্রান্ত কোন উট ইহার সহিত মিশিলে ইহাও তাহ হারা 

আক্রান্ত হয়। রস্লল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ তবে প্রথম উটটির সহিত কে 
মিশিয়াছিল ? র 

বর্ণনায ঃ হযবত আবু হোবাযবা | --বোখারী 

শিল্প প্রতিষ্ঠান 

রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিযাছেন £ নিজ হস্ত দ্বারা উপাজিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম 
খাদ্য কেহ কখনও ভক্ষণ করে নাই | আদি মানব হযরত আদম ( আ:) 
কৃষিজাত ও বস্ত্রবয়ন করিতেন, হযরত নূহ (আ:) সুত্রধরের কাজ 
করিতেন, হযরত ইদৃরিস (আঃ) দরজী ছিলেন, হযরত দাউদ (আ:) 
কর্মকাব ছিলেন, হযবত হৃদ (আঃ) ও হযবত সালেহ (আঃ) ব্যবসাষী 
ছিলেন, হযরত সোলাযমান (আঃ) চাটাই ও থলি প্রস্তুত করিতেন । নিজ 
হাতে প্রস্তত দ্রব্য সর্বোত্তম দ্রবা। ইহাতে মনেৰ শান্তি ও শক্তি লাভ হয এবং 
সত্য কপ! প্রকাশের সাহস অঞ্চাব হয় | 

শে।ক-তাপ 

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক-দুঃখ করা স্বাভাবিক | উচচ শব্দ না করিয়া নীরবে 
অশন্পাত কর! বিধান সঙ্গত । কিন্ত হাত পা পিটাইয়া, কাপড় ছিড়িয়া, 
শবীরে আচড় কাটিয়া উচৈচঃম্বরে বিলাপ করার বিধান নাই | স্বামী মারা 
গেলে বিধবা নারীর জন্য & মাস ১০ দিন যাবৎ শোক প্রকাশ করা অবশ্য 
কতব্য। 



শোক-তাপ ৬৩৫ 

১] রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে মৃত ব্যক্তির জন্য নিজের মুখমণ্ডলে 
শ্রাধাত করে, কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বর্বর যুগের কথা আওড়াইয়া 
বিলাপ করে, সে আমাদের দলের অস্ততুক্ত নহে। 

বর্ণনা £ হযরত আবদুল্লাহ্ বিনূ মসউদ | --বোখাবী, মোগলেম * 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন নারী শোক-প্রকাশকারিণীকে এবং তাহার 
শোক প্রকাশের শোতাকে অভিশাপ করিয়াছেন । 

বর্ণনা ঃ হযরত আবু সঈদ খুদ্বী। --আবু দাউদ 

৩। সায়াদ বিন্ ওবাদাৰ পীড়ার কথা শুনিলে, রসূলুল্লাহ (দ:) 
তাহাকে দেখিবাব নিমিত্ত আবদুর রহমান বিন আউফ, সায়াদ বিন আবি 
ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ বিন্ মসউদকে লইয়া আসিলেন। নিকটে আসিযা 

তাহাকে অচেতন দেখিযা বলিলেন : সবেমাত্র তাহাব প্রাণ বাহিব হইযা 
গিযাচে | তাহাবা বলিল £ হে আল্লাহ্ব প্রেরিত পুকষ! তাহা নহে! তাহা 
নহে! তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) কীদিলেন এবং তাহ দেখিয়া সকলে কীদিযা 
উঠিল | তিনি বলিলেন £ তোমব৷ কি শুন না যে, চোখের পানি বা হৃদযের 

দুঃখেব জন্য আল্লাহ্ (রসনার দিকে ইঙ্গিত কবিযা) অনুগ্রহ কবেন ? মৃত- 
ব্যক্তি তাহার পবিজশবগেব জন্যই শ্রাস্তি ভোগ কবিবে। 

বর্ণনা £ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমব। --বোখাবী, মোসলেম 

৪। রস্লুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহু বলেন, আমাব বিশ্বাসী দাসেৰ 
শুন্য স্বর্গ ব্যতীত আমাব নিকট কোনই পুবস্কার নাই। যখন আমি পৃথিবীর 
অধিবাসী হইতে তাহাব কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু দান করি এবং তাবপর 
সে ইহাব পুরস্কাবেব প্রতীক্ষায় থাক্রেন 

বর্ণনায় £ হযবত আবূ হোবায়বা | * - বোখাবী 

৫। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যাহার কোন (প্রিষ) ব্যক্তি মারা যায়, 
তাহাকে যে লোক সাস্ত,না দেয়, সেও তাহার ন্যায় পুণ্য অর্জন করিবে। 

বর্ণনায় ঃ হষবতু জাবদুল্লাহ্ বিন্, মসউদ | - তিরমিজী, ইবনে মাষাহ্ 
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৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার উন্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির 
দুইটি ছোট শিশু মারা যায়, তাহাদের সহিত আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ 
করাইবেন। হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাব উম্মতের মধ্যে 

যদি কাহারও একটি ছোট শি মারা যায়? তিনি বলিলেন £ প্রিয়ে! তাহার 

একটি ছোট শিশুর মৃত্যু হইলেও । তিনি (আয়েশা ) জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

আপনার উন্মাতের মধ্যে যদি কাহারও ছোট শিশু না থাকে? তিনি বলিলেন £ 
তাহা হইলে আমি আমার উন্মতের জন্য অগ্রবর্তী হইব। অর্থাৎ, তাহারা 

আমার ন্যায় কষ্ট ভোগ করিবে না। 
বর্ণনা £ হযবত ইবনে আব্বাস । --তিবমিজী 

৭| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : উচৈচঃম্বরে যাহার জন্য বিলাপ করা 
হয়, বিচার দিবসে তাহার দ্বারা তাহাঁকে শান্তি দেওয়া হইবে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত মুগীবাহ্ বিন্ শোবাহ। - বোখাবী, মোসলেম 

৮1 রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ কাহারও শিশুর মৃত্যু হইলে মহান 
আল্লাহ তাহার ফিরেশ্তাগণকে ডাকিয়৷ বলেন £ (তোমরা) কি আমার দাসের 
শিশুর প্রাণ হরণ কবিয়াছ ? তাহারা বলে: হা। তখন তিনি বলেন £ 

তোমরা তাহার প্রাণের ফল হরণ করিয়াছ ? তাহাবা বলে £ হা। তখন 

তিনি বলেন £ আমার দাস কি বলিয়াছে? তাহারা বলেঃ সে তোমার গুণ- 

কীতন করিয়াছে এবং এস্তেরজা' (ইন্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) 

উচ্চারণ করিয়াছে । আল্লাহ্ তখন বলেন £ বেহেশতের মধ্যে আমার দাসের 

জন্য একখানা ঘর নির্মাণ কর এবংস্তাঁহার নাম রাখ “প্রশংসাগার "1 
বর্ণনায় £ হযবত আব মসা। তিরমিজী 

৯| রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মুমুধূ ব্যক্তির শোক প্রকাশকারীগণ 

দাঁড়াইয়া যদি এই বলিয়া বিলাপ করে, “হে প্রভু 1 হে শক্তিশালী অথবা 
এইন্ধপ শব্দ।” তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহার জন্য দুইজন ফিরেশৃত! নিয়োগ 



শোক-তাপ ৬৩৭ 

করেন তাহারা তাহাকে (মুমূর্ষকে) ঘুষি দিতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিতে 
থাকে, "তুমি কি এইব্প ছিলে ?” 

বর্ণনায় £ হযবত আবু মুসা । --তিবমিজী 

১০। রসূলুল্লাহ, (দ:) বলিয়াছেন £ যে নারী আল্লাহ এবং পরকালে 
বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে মুত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক কর৷ 
বৈধ নহে । কেধল স্বামীর জন্যই ৪ মাস ১০ দিন শোক করিতে হয়। 

বর্ণনায £ হযবত উন্মে হাবিবাহ্ | - বোখাবী, মোসলেম 

১১। আধু সালামার মৃত্যুর পরে রসূলুলাহ্ (দ:) আমার কাছে আসিলেন। 
আমি তখন শুধু মলম ব্যবহার করিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ হে 
উন্মে সালামাহ্! ইহা কি? আমি বলিলাম £ ইহা গন্ধবিহীন যলম। তিনি 
বলিলেন £ নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাকে অম্প বয়স্ক বলিয়া অনুমিত হয়। 
স্থতবাং ইহা দিনের বেলায় ব্যবহাব না করিয়া রাত্রে ব্যবহার কবিও। 
মেহদী বা স্ুগদ্ধি তৈল দ্বারা কেশ বিন্যাস করিও না, কেন-না ইহা খেজাব। 
আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম : হে আল্লাহ্র প্রেরিত পূরুষ! তবে কিসেব বারা 
আমি কেশ বিন্যাস কৰিব? তিনি বলিলেন : খেজর পাতা দ্বাবা তোমাব 
মস্তককে আবৃত কবিবে। 

বণনায় ঃ হযবত উম্মে সালামাহ্ । -আব্ দাউদ 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি তাহার তিনটি নাবালক 
শিশুকে অগ্রে প্রেরণ করে, তাহারা তাহার জন্য নরকের প্রতিবন্ধক হইবে । 
আবুজর বলিয়াছেন : আমি দুইটি (শিশু) অগ্নে প্রেরণ করিয়াছি । তিনি 
বলিলেন £ দুইজনই যথেষ্ট। প্রধান কুঁরর্জান পাঠকারী যুনজিরেব পিতা 
উবাই বির্ কায়াঁৰ বলিয়াছেন : আমি একটি (শিশু) অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি । 
তিনি বলিলেন : একজনও যথেষ্ট। 

বর্ণনায ঃ হযবত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ | » তিরযিজী 

১৩। রসূলুল্লাহ ,(₹ বলিয়াছেন £ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে 
সে নীলবর্ণের পোশাক বা রঙ-বেরঙের পোশাক অথবা অলংকার পরিধান 



৬৩৮ হাদীসে রসূল 

করিতে পারিবে না| সেচুলে খেজাব দিবে না এবং সুরমা ব্যবহার 
করিবে না। 

বর্ণনায় : হযরত উন্মে সালামাহ্ | --আবু দাউদ, নেপায়ী 

১৪। রসূল-তনয় যয়নবের মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের কাদিতে আরন্ত 
করিল। হযরত উমর তাহার বোত্র দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন! 

রস্লুল্লাহ (দঃ) হাত দ্বারা তাহাকে বিরত করিয়া বলিলেন £ থাম, হে উমর! 

থাম! তিনি বলিলেন £ যখন ইহ হৃদয় হইতে এবং চক্ষু হইতে নির্গত 

হয়, তখন ইহা আল্লাহ এবং তাহার রহমত হইতে আসে ; এবং যাহা হাতি 

এবং জিহবা হইতে আসে, তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে আসে । 
বর্শনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস । --আহমদ 

শোকরের সিজদাছ, 

'কোন সুসংবাদ শুনিলে বা কোন অনিষ্ট এড়াইবার জন্য শোকবের ( কৃতজ্ঞতার) 

সিভৃদাহ করিবার প্রচলন আছে। কিন্ত ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের 

মতে ইহা মকবূহ (অপছন্দনীয় )। তবে ইমাম শাফেয়ী ইহাকে স্সনুত 

বলিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দ:) এবং তীহার সঙ্গীদের জীবনে এরূপ সিজ্দাহ্র 

উল্লেখ আছে। 
১। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট০.যখনই কোন শুভ সংবাদ পে ছিত অথবা 

তিনি সন্তষ্ট হইতেন, তখন তিনি আল্লাহ্র শুকৃরিযা (কৃতজ্ঞতা ) প্রকাশে 

সিজ্দায় পতিত হইতেন। 
বর্নায £ হযবত আব্বাক বাহ্ । -আবু দাউদ 

২। (একদা ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ) জনৈক বেটেকায়' লোক দেখিয়া সিজ্দায় 

পতিত হইলেন । 
বর্ণনায় £ হযরত আব জাফর । "দার কতনী 



সগীরাহ, গোনাহ, (ছোট অপবাধ ) 

যে সকল অপরাধের শাস্তি কুরআনে উল্লেখ নাই, এ সকল অপরাধই ছোট 
অপরাধ | ইহাদের শাস্তি অবস্থাভেদে হইয়া থাকে । আইন পরিষদ বা 

'বিচারকগণ শাস্তির পরিমাণ নিদিষ্ট করিয়া দিতে পারেন । যেমন-_জেল, 

জব্রিমানা, বেত্রাধাত ইত্যাদি । 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহব নিদিষ্ট অপরাধ ব্যতীত 

অন্য অপরাধের জন্য ১০ বেত্রাধাতের অধিক শাস্তি দেওয়া যাইবে না। 
বর্ণনায £ হযবত আবূ বোবদাহ্। _-বোখাবী 

২। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যদি কোন লোক কাহাকেও হে ইছদী” 

অথবা “হে শয়তান' বলিয়া ডাকে, তাহাকে বিশটি বেত্রাঘাত দাও। যে 

বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ কোন স্তরীলোকের সহিত সঙ্গম কবে, তাহাকে হত্যা 

কর । 
বর্ণ নায £ হযবত আব্বাস | তিরমিজী 

সঙ্গ ও বন্ধুত্ব 

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : “মানব তাহার বন্ধুর ধর্মের উপব প্রতিষ্ঠিত । 

অসচচরিব্র, বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী, মুখ , ব্যভিচারী, সুদ ও ঘুষ খোবদের সঙ্গ 

পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। কৃরআন বলে : “আমার স্মরণ হইতে যে কিরে, 

তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাও।” ধামির্ক লোকের সহিত বন্ধুত্ব করাই 
উত্তম । 

১। বসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : সর্বোত্তম কার্য আল্লাহ্র জন্য তালবাসা 

এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা । 
বর্ণনায় : হযরত আবৃজর | -আৰ দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) 'বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা তিন জন একত্র থাক, 
লোকজনের সহিত তোমরা মিশিয়া না যাওয়া পর্যস্ত তৃতীয় জনকে ছাড়িয়া 
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দুইজনে গোপন পরামর্শ কবিবে না, কেন-ন৷ ইহাতে তাহার মনে দূঃখ হইতে 
পাবে। 

বর্ণনা ঃ হযবত আবদুল্লহ বিন্ মসউদ। - বোখারী, মোসলেম 

৩। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে তোমাকে প্রতিবেশীরূপে গ্রহণ 
কবে, তাহার সহিত সপ্ভাব রক্ষা! কব, তাহা হইলে তুমি (প্রকৃত) মুসলমান 
হইবে । যে তোমাব সহিত থাকে, তাহাব সহিত উত্তম সঙ্গ কৰিও, তবেই 
তুমি (প্রকৃত) মুমিন হইবে। 

বর্ণনায $ হযবত আবু হোরায়বা | --তিবমিজশী, ইবনে মাষাহ্ 

৪1 তিনি বলিযাছেন £ মিতব্যয জীবিকাব অর্ধেক * লোকজনকে 

ভালবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তম প্রশ বিদ্যাব অর্ধেক। 
বর্ণ নায £ হযরত আবু হোবাযবা | - বাইহাকী 

সংস্বভ।ব 

সৎস্বভাব বলিতে যাবতীয সৎগুণের সমষ্টিকে বুঝা । সতস্বতাব মানবেৰ 
সর্বোৎকৃষ্ট গুণ এবং জীবন সংগ্রামে একটি অব্যথ অস্ত্র। বসূলুলাহ্ (দঃ)-এব 
জীবনেও সৎস্বভাব একটি মল্যবান অস্ত্র ছিল। ইহা! জন-সাধাবণকে মস্ত্রবৎ 

মুগ্ধ করিত এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ কবিত। কুবআন বলে: “যদি 
তুমি কর্কশ,ও নিষ্ঠুর হইতে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত 
হইয়৷ পড়িত।” হযরত (দঃ) সতস্বতাবের পূর্ণতা আনয়নের জন্যই প্রেরিত 

হইয়াছিলেন। সংস্বভাব নবুয়ভেৰ “অংশ বিশেষ। ব্যবহারকে ইসলাম 
ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছে £ (ক) সন্ধ্যবহার, (খ) অস্যঝহারে ধৈর্য, (গ) 

অসম্থযবহাবের পরিবর্তে সন্ধবহার, (ঘ) অসদ্যবহারের পরিবর্তে অসম্যবহার, 
($) অসম্যবহার, (চ) সম্যবহারের পরিবর্তে সম্ধ্যবহার | অসম্থ্যবহাব ও 
সম্ধ্যবহারেব বিনিময় অসন্থ্যবহার অবৈধ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ “যে 
মানবের প্রতি কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ নহে |" তিনি বলিয়াছেন £ 
“যাহার শ্ভাব মন্দ ও কর্কশ, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না |” অসন্থযবহারের 
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পরিবর্তে অসদ্ধযবহার বৈধ, কিন্তু তাহা ধামিক লোকদের জন্য অধ্রিয়। 
কুরআন বলে : “মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ মন্দ চক্ষুর বদলে চক্ষ, কর্ণের 
বদলে কর্ণ এবং রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণ করা বৈধ কিন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ 
সগ্ব্যবহারের অন্তর্গত নহে।”' প্রতিশোধ গ্রহণকারী সৎস্বভাবের পুণ্য লাভ 

করিবে না এবং উহার জন্য তাহার শাস্তিও হইবে না। রসূলুল্লাহ !দ:) 
বলিযাছেন : ধৈধ ঈমানের অর্ধেক । 

১। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যে তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চবিত্রে 
সর্বেন্ডিম, আমার নিকট লে তোমাদেব মধ্যে অধিক প্রিয়। 

বণনা £ হযরত আবদল্লাহ বিন আমব। - বোখাবী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমাদের যাহার স্বভাব-চবিত্র জুন্দর, 
সে তোমাদের মধ্যে উত্তম | রর 

বর্শনায £ হযবত আবদূল্লাহ বিন্ আমব | - বোখাবী, মোসলেম 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : সতস্বভাবের পূর্ণতা আনয়নের জন্য 
আমি প্রেরিত হইয়াছি | 

বর্ণনায় ঃ হযবত মালেক । - মোযাস্তা মালেক 

৪ | আমি যখন আমার পদদ্বয় (ঘোড়ায় চড়িবার জন্য) বেকাবে 

রাখিলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিম্নাছিলেন : হে 

মোয়াজ ! মানবের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে । 
বর্ণনায় £ হযবত মোয়াজ | -_মালেক 

8. প8/ 

৫। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : যাহাব জন্য দোযখ হারাম (নিষিদ্ধ) 

তাহাব সম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে জানাইব না ?-- প্রত্যেক বিনয়ী, বনম, 

সহভলভ্য সরল লোক । 

বর্ণনায £ হষযবত আবদৃল্লাহ বিন যসউদ | । আহমদ, তিরমিজী 

১ ৬ রসলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় করিবে ॥ 

৪১-- 
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মন্দ কা কবাব পব ভাল কার্য কবিবে। ইহা মন্দকে মুছ্যা ফেলে | লোকদের 
সহিত সুন্দৰ ব্যবহাব কবিবে । 

বর্ণনা £ হযবত আবৃজব। --তিবমিজী 

৭| বসূলুল্লাই (দঃ) বলিষাছেন যে ব্যক্তি সাবা বাত্রি নামায পড়ে, 
এবং সমস্ত দিন বোযা বাখে, জুন্দব স্বভাব-চবিত্র বিশিষ্ট বিশ্বাসী তাহাব সমান 

পদমর্দা লাভ কবিবে। 
বর্ণনা £ হযবত আযেশ। । --আব দাউদ 

৮। বসূলুল্লাহ (দঃ) বনিযাছেন £ বিচাবেব দিন সবাপেক্ষা যে ভাবী 

জিনিস মুমিনেব পাল্লা দেওযা হইবে, তাহা জন্দব স্বভাব | নিশ্চমই আল্লাহ্ 
অশ্মীল ও অমিতব্যযীকে ঘৃণা কবেন। 

বর্ণনায ; হযবত আবূ দাবদাষ]| -তিবমিজী 

৯। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যাহাব স্বভাব মন্দ ও কর্কশ, সে 
বেহেশৃতে যাইবে না। 

বর্ণনাষ £ হযবত হাবেসা বিল্ ওহাব | --আব দাউদ 

১০। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিবাছেন £ মানবেব কোন্ কোন্ গুণ তাহাকে 
অধিক মাত্রা বেছেশৃতেব দিকে চালনা কবিবে, তাহা কি তোমবা অবগত 

আছ »-_আল্লাহ-ভীতি এবং মংস্বভাব। কোন্ কোর দোষ মানবকে দোষখেব 

দিকে অধিক মাত্রা চালনা ববিবে, তাহা কি তোমবা অবগত আছ? দুইটি 
জিনিস-__মুখ এবং লজ্জাস্থান] 

বর্ণনায় £ হববত আবু হোবাযবা। --ভিবমিজী 

১১। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বশিযাছেন £ সুন্দৰ ব্যবহাব, (চিন্তা কবিযা ) 

বিলম্বে বার্য কবা এবং মিতাচাবিতা নবুষতীৰ ২৪ ভাগেব এক ভাশ (সমান)। 
বর্ণনায় : হযবত আবদুল্লাহ্ বিন. সাক্জাস। টি --তিবমিজী 
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১২। বস্লুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন £ সত্যপথ প্রদশন, সুন্দৰ বাবহাব 
এবং মিতাচাবিতা নবুযতীৰ ২৫ ভাগেব এক ভাগ (সমান )। 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস । --আবু দাউদ 

অত্যবাদিতা ও মিথ্যা কথ! 

অন্ধকাব ও আলোব একত্রে সমাবেশ হয না| তেমনি সত্য ও মিখ্যান 
একত্রে সমাবেশ হয না। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার | বসুলুললাহ্ (দ") 
ঝলিঘাছেন £ “বিশ্বাসঘাতকতা 9 মিথ্যাবাদিতা ব্যতীত মুমিনেব অন্যান্য 

সর্পপ্রকাব দোষ থাকিতে পাবে ।” বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যাহাব জদ্যা 

পবিত্র এবং বসনা সত্যবাদী, সে ব্যক্তি শ্রেন্ভ। আল্লাহব সহিত অংশী স্ব'গন 
বৰা, পিতমান্রাব অবাধাতা এবং মিথ্যা কথা বড পাপেবও বড পাপ। 
তিনাটি মিথ্যা বেখ£ যুদ্ধে মিথ্যা কথা, স্ত্রীকে সহ কবাব জন্য তাহান 

গহিত মিখ্যা কখা এবং মানুঘেব মধ্যে শান্তি আণযনেব জন্য মিথ্যা কথা । 
১। বসুনুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে 

শেষ্ঠতব পাপেব সংবাদ দিব লা? সতর্ক হও! তাহা আন্নাহৰ সহিত অংশী 

স্থাপন কবা, পিতা-মাতা অবাব্য হ্যা এবং মিখ্যা কথা বলা। 
বর্ণনা £ হ্যবত আব, বাকাবাহ্ | -- বোখাবী, মোসলম 

২। বসূলল্লাহ (দ”) বলিবাচেন £ বে মিখ্যাবখা এব* তদনুষাষী কার্ধ 

পবিত্যাগ কবে না, তাহাব খাদ্য ও পাশীয পবিত্যাগ কবাব (বোবাব) মধ্যে 
আল্লাহব কোন প্রযোজন নাই । 

বানান £ হযবত আবু হোবাযবা | - বোখালী 

৩। বস্লুলাহ (দ.) বলিযাছেন £ বে ব্যক্তি নোশেৰ মাধ্য শান্তি স্থ পন 

কবে, সংকথ! বলে এবং মঙ্গল প্রচাব কবে, সে বভ মিথাাবাদী নহে | অন্য 

বর্ণনাণঃ তিনটি মিথ্যা ব্যতীত অন্যান্য মিখ্যা কথা বসূলুবাহ্ (দ:)-কে বৈধ 
কবিতে আমি গনি নাঈ,। যুদ্ধে মিথ্যা, শান্তি স্বাপনেব জন্য মিথ্যা এবং স্ত্রীব 
সহিত কোন স্বামী" এবং স্বামীৰ সহিত বোন স্ত্রীব মিথ্যা কখা। 

বর্ণনায় £হ হযবত উন্মে কলম | --বোখাবী, মোপলেম 



৬৪৪ হাদীসে রসুল 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন : যাহা সন্দেহ উদ্রেক কবে, তাহা বর্জন 
কব । যাহা সন্দেহ উদ্রেক কবে না, তাহা গ্রহণ কব। কেন-না, সত্য সম্তোষ 

প্রদান কবে এবং মিথ্যা সন্দেহ উদ্রেক কবে। 
বর্ণনা £ হযবত হাসান বিন্ আলী । -তিবমিভী, নেসাষী 

৫। বসূলুলাহ (দঃ) বলিযাছেন £ সত্য কথা বল, কেন-না সত্য কথ 
পবিত্রতার দিকে পবিচালনা কৰে এবং পবিব্রতা বেহেশৃতেব দিবে পবিচালন 
কবে। কোন লোক সত্য কথা বলিতে বলিতে সত্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত হয 

এনং তাহাকে সত্যবাদী বলিষা আল্লাহব নিকট লিপিবদ্ধ কবা হয। মিথ্যা 
কথ। পবিত্যাগ কব, কেন-না মিথ্যা পাপেব দিক পবিচালনা কবে এবং 

পাপ দোযখেব দিকে পবিচালনা কবে | কোন লোক ব্বিথ্যা বাথা বনিতে 

বলিতে মিখ্যাব উপব প্রতিষ্ঠিত হয এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিযা আল্লাহব 

নিকট লিপিবদ্ধ কবা হয। অন্য বর্ণনা £ সত্য পবিত্রতা এবং পবিব্রতাই 
বেহেশৃতেব পথ-প্রদর্শক . মিখ্যা অপবিভ্রতা এবং অপবিভ্রতাই দোষখেব 
পথ-প্রদর্শক | 

বর্ণনায় £ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ মসউদ | বোখারী, মোসলেম 

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য 
পূত্র-কন্যাদেব প্রতি পিতা-মাতাৰব ভীষণ দাষিত্ব বহিবাছে | পিতা-মাতা 

উহা পালন ন। কবিলে তাহাদ্বে কবীবাহ গোনাহ (বড পাপ) হইবে । প্রত্যেক" 

পিতা-মাতা সন্তান্দেব প্রতি তাহাদ্ব কর্তব্য-পালন কবিলেই ভবিষ্যৎ সমাভ 
গডিবা উঠিবে এবং মুসলমানদ্ব “শীবব বৃদ্ধি পাইবে। বসলুল্লাই (দ:) 
পুত্র ও কন্যাদেৰ প্রতি সমপর্যায উত্তম ব্যবহাব কবিতে নির্দেশ দিযাচ্েন। 
পুত্রের প্রতি ও কন্যাব প্রতি সমান সহ প্রদশন না কবিলে আল্লাহ্ তাহাকে 
বেছেশৃতে স্থান দিবেন না। সন্তানদেৰ প্রতি পিতা-মাতাব কর্তব্য ; (ক) 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওযাব পবেই সন্তানেব উভয বর্ণে আযানেব শব্দ শুনাইবে। 
বসলুল্রাহ (দঃ) হযবত হাসানেব কর্ণে আযান দ্য়িছিলেন। (খ) সন্তানের 

জন্যেব সপ্তম দিবসে আকিকাহব উৎসব ও সম্তানেব উত্তম নাম বাখিবে। 



সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য ৬৪৫ 

শাম সম্বন্ধে কুরআন বলে : “ঈমান লাভের পর নিকৃষ্ট নাম রাখা খারাপ 
নীতি ।” (গ) সন্তানের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ধর্ম অনুধায়ী প্রয়োজনীয় 
শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার প্রতি অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। পিতা-মাতার নিকট 
হইতে সম্ভান যাহা লাভ করে, তশ্মধ্যে আদব-কায়দা সবাপেক্ষা উন্তম। 

তাহাদের শিক্ষার জন্য ব্যয়, গরীবকে দান করা হইতেও উত্তম ও অধিক 

পুণ্যের কার্য । তাহাদিগকে রীতিনীত, আদব-কায়দা, জদ্ধবহার ইত্যাদি 
শিক্ষ: দিতে হইবে । (ঘ) সন্তানের সাত বৎসর বয়সে নামীয পড়িতে বলিবে 

এবং দশ বৎসর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করিবে এবং 
বিছানা পৃথক করিবে । (উ) সন্তান পর্ণ বয়স্ক হইলে তাহাকে বিবাহ 

করাইবে। অন্যথায় সে ব্যভিচার করিলে তাহা পিতা-মাতার উপর বতিবে । 

(5) পিতার উপর সন্তানের লালন-পালনের দায়ীত্ব এবং মাতা সন্তানকে 

ত্রিশ মাস পধন্ত স্তন্য পান করাইবে | সন্তানের সঙ্গতি থাকিলে পিতা 
লালন-পালনে বাধ্য নহে । (ছ) সন্তানকে অভিসম্পাত কর! নিষিদ্ধ | সন্তানের 
জন্য পিতা-মাতার দোয়া করা কতব্য। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তিনি 
দোয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হয় £ পিতার দোয়া, ভ্রমণকারীর দোয়া এবং 
অত্যাচারিতের দোয়া । 

১। রসূলুলাহ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম £ আবু সালামাহ্ ও আমার 
সম্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিলে কি আমার পুণ্য হইবে? তিনি বলিলেন £ 
তাহাদের জন্য ব্যর কর, তাহাতে পুণ্য আছে। 

বর্ণনা ঃ হযরত সালামাহ্ | বোখারী, মোমলেম 

২। একজন মকবাসী রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিরা বলিল ; আপনি 
কি সন্তানদিগকে চুম্বন দেন? আমরা চুগ্ধন দেই না| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন 2 
আল্লাহ তোমার অন্তর হইতে স্রেহ কাড়ি লইয়া গেলে, (তাহা তোমানে 

দাঁন করার) আমার কি ক্ষমতা আছে? 
বর্ণনায় হযরত আযেশ]। বোখারী, মোসলেম 

৩। রস্লুল্লাহ্ (দ:) হযরত আলীর পূত্র হাসানকে হারেসের পুত্র 

আকরায়ার সাক্ষাতে চুন দিলে আকরায়া বলিল : আমার দশটি সন্তান আছে, 



৬৪৬ হাদীসে রস্ব 

কিন্ত কাহাকেও আমি একবারও চুম্বন দেই নাই। তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন : যে দয়ালু নহে, সে দয়া পায় না। 

বণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা ৷ বোখারী মোসলেম 

৪1 ব্যবহারে, পথ-প্রদর্শনে এবং স্বভাব-চরিত্রে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর 
সহিত তুলনায় ফাতেমার ন্যায় আমি আর কাহাকেও দেখি নাই । ফাতিমা 
যখন তাহার নিকট যাইত তিনি উঠিয়া দাড়াইতেন এবং তাহার হাত ধরিয়া 
তাহাকে চুম্বন দিতেন এবং তাহার মজলিসে বসাইতেন। রসূল্লাহ্ (দঃ) 

যখন তাহার নিকট যাইতেন, ফাতিমা উঠিয়া দাড়াইত | অতঃপর তীহার 
হাত বরিয়া তাহাকে চৃষ্বন দিয়া মজ্লিসে বসাইত। 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ! | --আবু দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি কি তোমাদিগ্কে উত্তম দানের 
পথ দেখাইব না? তোমার এ কন্যাকে ভরণপোষণ দেওয়া, যাহাকে তোমার 

নিকট ফিরাইয়া দেওয়া রা এবং তুমি ব্যতীত অন্য কেহই যাহার 

উপার্জনকারী নাই | রঃ 
বণনায় ১ হযরত সোরাকাহ্ বিন্ মালেক | --ইবনে মাযাহ 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন পিত৷ তাহার সন্তানকে এক সায়া 

(প্রায় তিন সের) পরিমাণ শস্য দান করার চাইতে তাহাকে আদব-কায়দ। শিক্ষ। 
দেওয়া উত্তম | 

বর্ণনায় £ হযরত আউফ। -তিরমিক্ষী 
০ 9 

৭| রসূলুল্লাহ . (দঃ) বলিয়াছেন £ এমন কোন পিতা নাই যে সদ্ধবহার 
ব্যতীত অন্য কোন উত্তম দান তাহার সম্তানের জন্য রাখিয়া যায়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু মুসা | --তিরমিজী 

৮। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যা বয়:প্রাপ্তা 
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না হওয়া পর্বস্ত ভরণ-পোষণ করে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন এইরূপ 
থাকিব। তিনি তাহার অঙ্গলীগুলি একত্র করিয়া দেখাইলেন। 

বর্ণনায় : হযরত আব্বাস | - মোসলেম 

সন্তান বলিয়। স্বীকার 
বিবাহ বর্তমান থাক] অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে এবং অন্য কোন প্রমাণ 
না থাকিলে, সেই সন্তাঁন বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে । বিবাহ অন্তে গর্ভ আরন্ত 

হইয়া ছয় মাস পরে সন্তান জন্াগ্রহণ করিলে তাহা বৈধ বলিয়া ধরিতে 
হইবে, কিন্ত ছয় মাসের কম সময়ে হইলে তাহা জারজ সম্ভান বলিয়া গণ্য 

হইবে। জারজ সন্তান জন্মদাতা ও প্রসবকারিণীর উত্তরাধিকারী হইতে 

পারিবে না। যেব্যক্তি নিজ সন্তানকে সম্ভান বলিয়া স্বীকার করে না অথবা 
যে জন্তান নিজ পিতাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার জন্য কঠিন 

শাস্তি রহিয়াছে । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইও না, 
পিতার নিকট হইতে যে ফিরিয়া যায়,সে ধর্মদ্রোহী। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়রা | . - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যেব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়াও নিজের 

পিতাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে পিতা বলিয়া স্বীকার করে? তাহার জন্য 

বেহেশত অবৈধ। 
বণনায় £ হযরত সায়াদ বিন্ আবু ওয়াকাস্ |. - বোখারী, মোসলেম 

৩। একদা এক ব্যক্তি (চিৎকার করিয়া) বলিয়া উঠিল : হে আল্লাহ্র 

প্রেরিত পূরুষ! অমুক লোকাটি আমার সম্ভান। মুখতার যুগে তাহার গর্ভ- 
ধারিণীর সহিত আমি অবৈধ সহবাস করিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ 
ইসলামে কোন স্বীকারোক্তি নাই । মূর্খতার যুগের ব্যাপার গত হইয়াছে। 
সম্তান সাজার এবং বৃঢভিচারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড। ্ 

বর্ণনায় : হযরত আইঈন্ব বিন্ শোয়াইব | --আব্. দাউদ 



সন্তোব 

সন্তোষ অমূল্য ধন। যাহা ভাগ্যে আছে, তাহা হইবেই | স্থৃতরাং সবক্ষেত্রে 

সন্ত থাকাই মুমিনের কতব্য। রদূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ “ধনের চেয়ে 
সন্তোষ উত্তম।” তিনি আরও বলিয়াছেন £ “ভাগ্যে যাহা আছে তাহার 
উপর অন্তষ্ট থাকাই সৌভাগ্য ।” মনের শান্তিই উন্ৃতির মূলমপ্র এবং মনের 
অশান্তিই অবনতির কারণ | দুনিয়াতে থাকিলে দুঃখ, কষ্ট, পীড়া, মৃত্যু, 

ধন-সম্পত্তি ক্ষয় ইত্যাদি হইবেই | অনথক মনে অসন্তোষ পোষণ করিলে 
দৃঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। 

১। রপূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ প্রটর ধন-সম্পন্তির মধ্যে জুখ নাই, 
কিন্ত মনের স্ুখই (প্রকৃত) সুখ । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | ্ -_ বোখারী, মোসলেম 

২। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে আদম সম্তান! 
আমার ইবাদতের জন্য অবসর অন্ুষণ কর, তাহা হইলেই আমি তোমার 

বক্ষকে সন্তোষ দ্বারা পরিপূর্ণ করিব এবং তোমার দারিদ্র বন্ধ করিব । যর্দি 
তাহা না৷ কর, তোমার হস্তকে বহু-কাধ দ্বারা ব্যস্ত রাখিব এবং তোমার 

দরিদ্রতাকে বন্ধ করিব না। 
বর্ণনায় : হযরত আব্ হোরায়র]। --ইবনে মাযাহ 

সন্যাস 

ইসলামে সনুযাস নাই | ইসলাম কর্মের ধর্ম, আল্লাহ্কে সন্তষ্ট করিরাব জন্য 
সকল কর্ণ করিতে হইবে। সনুযার্সীর ভবনে কর্ম নাই। আল্লাহ্র স্মরণের 
মাধ্যমে কর্মের মধ্য দিয়া আত্বার উনৃতি সাধন এবং আত্মাকে দোযখের 
অগ্নি হইতে রক্ষা করাই ইস্লামের উদ্দেশ্য | বিশ্বাসের সহিত কম করাই ব্ন। 
কর্মহীন বিশ্বাস ইসলামে নাই | বিশ্বাস এবং কর্ম এই দুইয়ের সমনৃয়ই 

ইসলাম । 'বিশ্বাসহীন কর্মে যেমন পুণ্য নাই, কর্মহীন বিশ্বাসেও তেমনি পুণ্য 

নাই। কুরআন বলেঃ “যাহারা বিষয়-সম্পর্তি ও গণত্যাগ পূৰক আল্লাহ্র 



সন্যাপ ৬৪৯ 

পথে জেহাদ (যুদ্ধ) করে, আল্লাহ তাহাদিগকে এ সকল লোক হইতে 

অত্যধিক পদগৌরব দিরাছেন যাহারা বসিয়া বসিয়া আল্লাহর ইবাদত করে। 
১। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট এক ব্যক্তির ইবাদত এবং সংসার বৈরাগ্যের 

কথা এবং অন্য ব্যক্তির ধর্ম-ভীরুতার কথা উল্লেখ করা হইলে, তিনি বলিলেন £ 

অতিরিক্ত ধর্ম-ভীরুতা অবলম্বন করিও না | 
বর্ণনায় ; হযরত জাবের । _তিরমিজী 

২। হালালকে হারাম করা (বৈধকে অবৈধ করা ) এবং মাল অপচয় 
করার মধ্যে সংসার বৈরাগ্য নাই, বরং সংসার বৈরাগা হইতেছে, আল্লাহর 
হাতে যাহা আছে, তাহার চাইতে তোমার হাতে যাহা আছে, তাহাকে স্দৃট 
নাকরা এবং কোন বিপদ তোমার উপর নিপতিত হইলে অতিরিক্ত পুশ্যের 
আশায় তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার বাসনা করা। 

বর্ণনায় £ হযরত আবৃজর | --তিরমিজী, ইবনে মাযাহ্ 

সফর বা বিদেশ জরমণ 
-করআন বলে £ “বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, এবং পাপীদের পরিণাম ফল 
অবলোকন কর।” সফর বা বিদেশ ভ্রমণের কতকগুলি নিয়ম-কানুন 
আছে । যথা--সফরের প্রথমে অধিকারীর অধিকার দান করিতে হইবে, 

এস্ডেখারার নামায পড়িতে হইবে । অতঃপর পরিজনবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট 
শুভেচ্ছ। প্রার্থনা করিবে, আল্লাহর নাম লইয়া বহির্গত হইবে এবং বৃহম্পতি- 

বার যাত্র৷ শুরু করিবে । ইহ ছাড়া আরনা, চিরুনী, কাচি* দাতিন, সুরমা, 

বদন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথাসম্ভব সঙ্গে লইবে। বিদেশ ভ্রমণ 
কালে ৪ রাকাত-বিশিষ্ট ফরয নামায খাট করিয়া দুই রাকাত পড়িবে এবং 

রোযা ভঙ্গ করিতে পারিবে । একই বাড়ীতে তিন দিনের বেশী অবস্থান 
করিবে না এবং বাড়ী পৌছিয়া মসজিদে দূই রাকাত শোকরানা (কৃতজ্তার) 

নামায পড়া উত্তম । 
১। রসলুল্লাহ্ (দঃ) তাবুকের যুদ্ধের জন্য বৃহস্পতিবার বাহির হইয়া- 

ছিলেন। তিনি বৃহষ্পতিবার বাহির হওয়া পছন্দ করিতেন। 
. বর্ণনায় £ হযরত "ঝ-আব্ ধিন্ মালেক। --বোখারী 



৬৫০ হাদীসে রস্ল 

২। রসলুল্লাই (দ:) ষখন প্রবাস হইতে ফিরিতেন, তিনি প্রথমে পরিবারের 
বালক-বালিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন । (একবার) তিনি প্রবাস হইতে 
ফিবিলে সব্প্রথম আমি তাহার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তুলিয়া 
লইলেন | তার পর ফাতিমার এক সন্তানকে ডাকাইরা আনিয়া তাহার পশ্চাতে 
বসাইলেন আমর। তিন জন তাহার উটে আরোহণ করিয়া মদীনায় পেঁীছিলাম। 

বণনায £ হযবত আবদুল্লাহ বিন্ জাফব | _ মোসলেম 

৩। একবার আমরা রসূলুললাহ্ (দঃ)-এর সহিত প্রবাসে ছিলাম । একটি. 
লোক উটের পিঠে আবোহণ করিয়া আসিয়া ডাহিনে ও বামে তাকাইতে" 

লাগিল । তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ যাহার অতিরিক্ত ভারবাহী প্রাণী থাকে, 
সেযেন যাহার ভারবাহী প্রাণী নাই তাহাকে উহা দেয়। যাহার অতিরিক্ত 

খাদ্য থাকে, পেবেন যাহার খাদ্য নাই তাহাকে উহা দেয়। তিনি সকল 

প্রকার সম্পত্তির কথা উল্লেখ করিলেন, এমন কি আমরা মনে করিলাম যে, 
আমাদের কাহারও অতিরিক্ত দ্রব্যে তাহার নিজের অধিকার নাই। 

বন্দনা £ হযবত আৰু সঈদ খুদরী । -মোসলেম 

৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £.যখন তোমরা কেহ অনেক দিন ধরিয়া 

(বাড়ীতে) অনুপস্থিত থাক, তবে সে যেন গভীর রাত্রে পরিবাববর্গের নিকট 
গমন না করে। 

বর্ণনায় ঃ হযবত জাবের | - বোখাবী, মোসলেম 

৫। রসূলূল্লীহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ গভীর রাত্রে যখন প্রবেশ কর, তখন 

তোমাব স্ত্রীর নিকট গমন করিও না, যতক্ষণ পর্যস্ত গুপ্ত কেশ বিদরিত না 
করে এবং আলুথালু কেশরাশী বিন্যট্রা না করে। 

বণলায  হযবত জাবের । --বোখারী, মোসলেম 

৬। ভ্রমণকালে যাহাতে দর্বলের সাহাযা কর! যায়, তাহাদিগকে উটের 

পিঠে আরোহণ করানো যায় এবং তাহাদের শুভেচ্ছা কামনা করা যায়, 

তজ্জন্য রসূলুল্লাহ (দ:) পশ্চাতে যাইতেন। 
বর্ণনায় £ হযবত জাবের | _-আবু দাউদ 



সফর বা বিদেশ ভ্রযণ ৬৫১ 

৭ | রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিদেশ ভ্রমণকালে তিনজন (একসঙে) 
থাকিলে একজনকে আমীর (নেত1) নিবাচিত কর। 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোন লোক যখন বিদেশ হইতে 

প্রত্যাবতন করে, তখন সে তাহার স্ত্রীর নিকট সবাপেক্ষা যে উত্তম বস্ত 
উপস্থিত করে, তাহা হইল প্রথষ রাত্রি । 

বণনায় £ হযরত জাবের । -আব দাউদ 

৯। লোকজন যখন কোন জায়গায় অবতরণ করিত, তখন তাহারা 

মাঠে বা উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন £ 

এইরূপ তোমাদের মাঠে ও উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া নিশ্চয়ই 
শয়তানের কাজ | ইহার পর তাহারা যেখানেই অবস্থান করিয়াছে কয়েকজন 

করিয়া লোক একসঙ্গে অবস্থান করিয়াছে । এমনকি এক টুক্রা বসত তাহাদের 
জন্য বিস্তৃত করিলে, তাহাদের কষ্ট হইয়া পড়িত। 

বর্ণনায় £ হযরত আবু সায়লাবা। --আৰু দাউদ 

সফরের (প্রবাসের) নামাষ 

করআন বলে : “পৃথিবীতে যখন তোমরা প্রবাসে থাক এবং ধর্মদ্রোহীগণ 
হইতে বিপদের আশংকা কর, তখন যদি তোমরা নামাব সংক্ষেপ কর, 

তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কেন-না নিশ্চয়ই ধর্মদ্রোহীগণ 

তোমাদের প্রকাশ্য শক্র |” এই ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে । 
ইমায় শাফেয়ী বলেন £ প্রবাসে নামায কসর (খাট) করিয়া পড়া বা না পড়া 

প্রবাসীর ইচ্ছাধীন | কিস্ত ইমাম আবু হানিফা বলেন £ প্রবাসকালে নামায 

কসর (সংক্ষেপ) পড়া “ওয়াজেব* ( পঁড়িতেই হইবে ) | সব নামাযেই কসর 
নাই | শুধু মাত্র যুহর, আসর এবং এশার নামাযে ৪ রাকাত স্থলে ২. রাকাত 

পড়িতে হইবে । সুতি মোয়াক্কাদাহ নামাযগুলি তণগ করার বিধান নাই। 

যদি ইমাম নামায কসর (সংক্ষেপ) পড়েন, তাহা হইলে মোক্তাদীগণের 

মধ্যে যাহার! প্রবাষী নহে, তাহারা অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিবে । যদি ইমাম 
প্রবাসী না ছয়, কত্ত মোক্তাদী প্রবাসী হয়, তবে মোক্তাদি ইমামের 



৬৫২ হাদীসে রসূল, 

সহিত পূর্ণ নাখাযই পড়িবে! যানবাহনে নামাযের বেলায় নিয়তের 
(আরম্তের) সময় কাবামুখী হইলেই চলিবে, তার পরে যানবাহনের ঘুরিবার 
সঙ্গে তাল মিলাইয়। ধূরিতে হইবে না | 

কতখানি দ্রত্ব ভ্রমণ করিলে নামায সংক্ষেপ পড়া যাইবে, হাদীস 
পর্যালোচনা করিলে তাহার বিধিবদ্ধ কোন নিয়ম পাওয়া যার না। সুতরাং 
ইহা লইয়া ইমামদের মধ্যে মতভেদের স্থষ্টি হইয়াছে । কেহ বলেন, এক দিনের 

পথ, কাহারও নিকট ৫০ মাইল ; আবার কেহ বলেন, তিন 'মনজেল' (১২ঘণ্টা) 
সমান দরত্বে গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলে তবেই তাহাকে প্রবাসী বলিয়া " 
গণ্য করা যাইবে । 

ইমাম আবু হাঁনিফার মতে কোন লোক বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া 
এক স্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা] করিলে তাহাকে প্রবাসী 

বলিয়া ধরা যাইবে না, তখন তাহার পূর্ণ নামায পড়িতে হইবে । কিন্তু ইাম 
শাফেয়ীর মতে মাত্র 8৪ দিন অবস্থান করিবার ইচ্ছা করিলেই সে আর 
প্রবাসী থাকিবে না। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) যুহরের নামায মদীনাতে 8 রাকাত এবং জুল- 

হালিফাতে ২ রাকাত পড়িরাছিলেন'।? 

বণনায় ঃ হযরত আনাস-। - বোখারী, মোসলেম 

২। রসূল্লাহ (দ:) একবার ভ্রমণে বাহির হইয়া ১৯ দিন পর্যন্ত 

বাহিরে ছিলেন। তিনি প্রত্যহই প্রত্যেক নামায ছুই রাকাত করিয়া 
পড়িয়াছেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস । : __বোৌখারী 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) প্রবাসে যাইয়া যখন নামায পড়িবার ইচ্ছা 
করিতেন, তখন তীহার উট লইয়া কাবার দিকে 'মুখ করিতেন, তারপর 
তকবীর বলিয়া ৪8545558 

বর্ণনায় £ হযরত আনাস। - আব্ দাউদ 



সফরেন (প্রবাসের) নামায ৬৫৩ 

৪। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন যুহর এবং আসরের 
নামায এক সঙ্গে পড়িতেন। অনুরূপভাবে মাগরিব এবং এশাও একসঙ্গে] 
পড়িতেন। : 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে" আব্বাস | "বোখারী 

৫। তাবুকের যুদ্ধে যখন সূর্য একটু ঢলিয়৷ পড়িয়াছিল. তখন রসূলুলাহ 
(দঃ) যুহর এবং আসর এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন। সূর্য চলিয়া যাওয়ার পূর্বে যদি 
ভিনি যাত্রা করিতেন, তিনি যুহরকে গৌণ করিয়া আসরের জন্য অবতরণ 
করিতেন। এই রকম মাগরিবের নাষায বদি যাত্র! করার পূর্বে সূর্য অস্ত যাইত, 
তিনি মাগরিব এবং এশা একত্রে পড়িতেন। যদি তিনি স্ধান্তের পূর্বে 
যাত্রা করিতেন, তবে মাগরিবকে গৌণ করিয়া এশার সময় অবতরণ করিতেন | 
অত:পর দুই নামায একসঙ্গে পড়িতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত মোয়াজ বিন্ জাবাল। --আবু দাউদ 

তোমাদের রসূলের ভিহ্বার মারফত আল্লাহ্ নামায “অবশ্য কর্তব্য 
করিয়াছেল--বাসস্থানে চারি রাকাত, প্রবাসে দুই রাকাত এবং ভীত অবস্থায় 
এক ব্াকাত | 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | - মোসলেম 

৭1 রসূলুলাহ (দ:) প্রবাসে দুই রাকাত নামাযের নিয়ম প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন এবং তাহা পূণ্রপে সংক্ষেপ করেন নাই । প্রবাসকালীন 
বতেরের নামাষ সুঘত। 

বর্ণনাম ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। --ইবনে মাযাহ, 

সবর বা ধৈর্য : 
সবরের অর্থ-_ধৈর্ব বা সহিঞ্ণতা | ইহা তিক্ত উষধের ন্যায় বিরক্তিকর, কিন্ত 
মহা-উপকারী | ধৈধ মানুষের একটি শ্েষ্ঠ গুণ। পশুর ধৈর্য নাই। পশু নীচ 
প্রবৃত্তি ও রিবন চলে । তদ্রপ বে মানবের ধের্যগুণ নাই সে পশুর সমান। 
ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক! মহান-আল্লাহ্ ধৈধশীল লোকের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্ 



৬৫৪ হাদীসে রস্ল 

বলেন £ “ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” “যাহারা বিনরী 
তাহার ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা বড়ই কইকর।” “হে বিশ্বাসীগণ ! 
ধৈর্ষধারণ কর এবং ধৈর্যবারণে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর।” 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) একদিন বলিলেন : সকল উন্মতগণকে আমার 
নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল । কোন নবী একজন লোকসহ, কোন 

নবী দুইজন, কোন নবী বছলোক এবং কোন নবী লোকশূন্য যাইতে 
ছিলেন। অতঃপর দেখিলাম, অগণিত লোক আকাশ জড়িয়া আছে। ইহারাই : 

আমার উম্মত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম | আমাকে বলা হইল £ 

“হযরত মুসা (আঃ:)-সহ মুসার উন্্ত।” অতঃপর আমাকে বলা হইল £ 

দৃষ্টিপাত কর। দেখিলাম, আরও একদল লোক আকাশ জড়িয়া আছে। আমাকে 

চত্ুদিকে দৃষ্টপাত করার জন্য বলা হইলে আমি তাকাইরা দেখিলাম £ আরও 
একদল লোক | আমাকে বলা হইল 2 ইহারা! তোমার উদ্্ত। ইহাদের আমনে 

৭0,090 লোক আছে যাহারা বিন! হিসাবে বেহেশূতে যাইবে । তাহার! 

অশুভ লক্ষণ এবং মন্ত্রতন্ত্র মানিত না এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বিদগ্ধ করিয়৷ 
রোগমুক্তি চাহিত না । তাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ভরসা করিত | হযরত 
ওকৃকাশাহ্ বলিলেন £ আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমি তাহাদের 
অন্যতম হইতে পারি। তিনি বলিলেন ; হে আল্লাহ্ ! তাহাকে তাহাদের 

অন্যতম কর | অন্য, একজন অনুরূপ দোয়। চাহিলে তিনি বলিলেন £ 
ওক্কাশাহ্ তোমার পূর্বেই তাহা নিয়! গ্রিয়াছে। 

বণনায় ১ হযরত ইবনে আব্বাস । _ বোখারী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) আবদুল কায়েসেু নেতাগণকে বলিলেন : তোমাদের 
দুইটি গুণ আল্লাহু ভালবাসেন £ ধৈর্ধ এবং বিলম্ব | 

বর্ণনায় £ হযবত ইবনে আব্বাস | - বোখারী, মোসলেম 

৩। আমি একজন নবীকে দেখিয়াছি, তাহার সম্প্রদায় (তাহাকে) প্রহার 

এবং রক্তপাত করিয়াছিল । তিনি তাহার মুখমণ্ডল হইতে র্ক্তধারা মুছিয়া মুছিয়া 
বলিতেন £ হে আল্লাহ্ ! আমার কওমকে ক্ষমা কর, «কন-না*উহারা অন্ত 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে মসউদ। * _ বোখারী, মোসলেম 



সবর বা ধৈয' ৬৫৫ 

৪ রসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন : এমন কোন ধৈর্শীল লোক নাই যাহার 
ক্বমত৷ নাই এবং এমন কোনজ্ঞানী লোক নাই যাহা অভিভ্ঞতা নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত আব্ সাঈদ। --তিরহিজী 

সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য 
১।-যখনই রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার কোন সঙ্গীকে কোন কাজে পাঠাইতেন 

তিনি বলিতেন £ কষ্ট দিবে না, ঘৃণা করিবে না, সুসংবাদ দিবে । 

বণনায় ঃ হযরত আবূ ঘূসা। বোখারী, মোপলেম 

২।| রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : বিশৃস্ত মুসলিম ধনাগার-রক্ষক এ 
ব্যক্তি, যাহাকে যাহা দেওয়ার আদেশ করা হয়,সে তাহাকে তাহা পৃ্ণভাবে 

সন্ত্চিত্তে দেয় । যাহাকে বাহা দেওয়ার আদেশ করা হয়, দান প্রদানকারীর 
অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে তাহাকে তাহা দেয়। 

বণনায় ঃ হযরত আবু যুগা আশয়ারী। --বোখারী 

৩। হযরত উমর (রাঃ) যখনই তাহার গবর্নরগণকে পাইতেন, তাহাদের 

নিকট হইতে তিনি এই চুক্তি লইতেন 2 “তুরস্কের (উত্তম) অশ্ব আরোহণ 

করিবে না, মিহি আটার কটি ভক্ষণ করিবে না। সরু বস্ত্র পরিধাণ করিবে 

না এবং মানবের প্রয়োজনের সময় তোমাদের (দরার) ছ্বার বন্ধ করিয়া 
রাখিবে না । ইহার কোন একটি করিলে তোমাদের প্রতি শাস্তি বৈধ হইবে |” 

অতঃপর তাহাদের যধ্যে তিনি ইহা* ঘোষণা করিয়া দিতের। 
বর্ণনায় £ হযরত উমর | ূ ' --বাইহাকী 

8| আবু মুসা ও মোয়াজকে রসূলুল্লাহ (দ:) ইঘামেনে পাঠাইবার 
সময় বলিয়াছেন £ শান্তি দিবে, দুঃখ নয়; জ্ুসংবাদ দিবে, দুঃসংবাদ নয় : 
রাত্রিতে একতাবদ্ধভাবে বাস করিবে, বিচ্ছিননভাবে নয় । 

* বর্ণনায় ২ হ্ঘরত আবু*বোরদাহ । --বোখারী, মোসলেম 



৬৫৬ হাদীসে রসুল 

_..&। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ (অন্যায়ভাবে) ট্যাক্স আদায়ক্লারী অর্থাৎ 
জনগণ হইতে “ওশর' (দশমাংশ) আদায়কারী বেহেশ্ তে প্রবেশ করিবে না । 

বর্ণনায় £ হযবত ওকবাহ্ বিন্ আমের | --আব দাউদ 

সরকারী কর্মচারীদের বেত ন 

সরকারী কর্মচারীদিগকে বসবাস করিবার জন্য একখানা ঘর, একটি দাস 
ও একজন স্ত্রীর খরচ দেওয়া হইত | তদুপরি তাহাদিগকে জীবনধারণ 

উপযোগী খরচ দেওয়া হইত | উপরস্থ বা নিমস্থ কর্মচারী হিসাবে বেতনের 
তারতম্য ছিল না। 

১। রস্নুলাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহাকে আমরা শাসনকার্ষে নিযুক্ত 

করি, আমরা তাহার ভর ভরণ-পোষণ করি | ইহার পর যদি সে কিছু গ্রহণ 
করে, তবে তাহা বিশ্বাস ভঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। 

বর্ণনায় £ হযরত বোরাইদাহ, | --আব্ দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি তোমাদিগকে বেতন দিবও না 
এবং দিতে অস্বীকারও করিব না | আমি বণ্টনকারী মাত্র, যে ব্যক্তিকে যাহা 

দিতে আদেশ,করা হইবে ,আমি শুধু তাহাকে তাহা দিব। 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়র! | --বোখারী 

৩। হযরত মুফ্তাওরিদ রসূলুল্লাহ €দঃ)-কে বলিতে শাঁনয়াছেন £ যে 

বাক্তি আমাদের শাসনকর্ত। নিযুক্ত হইবে, সেযেন একজন স্ত্রী গ্রহণ করে। 

যদি তাহার দাস না থাকে, তবে সে যেন একজন দাস রাখে । যদি তাহার 

বাস করিবার. গৃহ না থাকে, তবে সে যেন বাস করিবার একখানা গৃহ 
অঙ্গন করে। অন্য বর্ণনায়: ইহা ব্যতীত রাড বহি গ্রহণ 

করে, সে বিশ্বাসঘাতক । 
বর্ণনায় £ হযরত মৃস্তাওরিদ বিন্ সাঙ্গাদ। --"আব দাউদ 



সাক্ষাতের অনুমতি 

এশা সানাৎ করিবার উদ্দেশ্যে” কাহারও ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে 
ইসলামী বিধান মতে অনুমতির প্রয়োজন রহিরছো'। বিনানুমতিতে কাহরিও 
ঘরে প্রবেশ, কূরআংন্র বহু হায়গাষ শিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 

তগ্বযতীত পাথিব দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, অনুমতি ব্যতিরেকে 
কাহারও ঘরে প্রবেশ করা আদর্শ রুচির পরিপন্থী । 

কুরআন বলে £ “হে বিশ্বাসীগণ ! অনুমতি না লইয়া তোমবা তোমাদের 
ার গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গহে প্রবেশ করিও গা! বর্দি কাহাকেও 

রা 

হে দেখিতে না পাও, তব অন্মতি লা পাগয়া পরন্ত তাহাতে প্রবেশ 
০০০ 

করিও না। যদি োঙাদগকে বলা ভন ক বাও, তবে চলিবা 

রি জাভা থাকে, এবং তখন সেই গ্রছে বেত উপস্থিত 

না থাকে, তাহাতে দেশ বসু জর শই। থে গুছে তোসাদেব আনবাব- 

সামগ্ী থাকে, অথচ তাহাত তোমরা বসবাস কর না, সেখানে তোমরা 

প্রবেশ করিতে পার | 

» করআন অন্যত্র বলে £ হে দিশুপীপণ ! তোষাদের দঙ্গিশ হস্ত যাহা 
দিগকে অধিকার করিরাছে এবং বাছাবা ব্নতপ্রাপ্ত নব, তাহাদিগকে 

তিন সময়ে সাক্ষাতের জনা অন্তি লইলত বল 2 (১) কফজবের নাঁষাবের 
পর্বে; (২) গ্রীঘ্ঘকালীন দ্বিপ্রহারে বখন পোশাক খুলিয়া রাখা হয তখন এবং 

(৩) রাত্রে এশার নামায অন্তে। এই তিন সময তৌসাদের ও ন্য নিমিদ্ধ | 
ইহা ছাড়া অনা কোন সময তোমাদের বা তাহাদের নিকাট গুষলাগমলে 

দোষ নাই | তোমাদের সন্তানগণ বখনু বযপ্প্রাপ্ত হয়, তখন ইাতিপৃবে ভোমরা 
যেপ অনুমতি লইতে, তন্রপ তাহাদিগকে অনুমতি "লইতে বন ।” 

১। (একদা) এক বাক্তি আসির। রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট প্রশ করিল 
আমার মাতার নিকট গমন করিতে হইলেও কি অনুমতি চাহিব £ তিনি 
বলিলেন £ হাঁ । লোকটি বলিল আমি তাহার সঙ্গে একই গৃহে বসবাস 

করি। রস্লুল্লাই (দঃ) বলিলেন : (তবুও) তাহার নিক যাইতে অনুমতি 
. &২-_ 



৬৫৮ হাদীসে রসল 

চাও। লেকিটি বলিল £ আমি তাহার সেবা করি | বশস্লুল্লাহু (দঃ) বলিলেন £ 

(ভব 9) তাহার নিকট যাইতে অন্মতি চাও। তাহাকে কি তুমি উলঙ্গ 

দেপিতে আশা কব ? লোকটি বলিল £ না । তিনি বলিলেন £ তবে অনমতি 
চা। 

বশনায় £ হযরত আতায়। বিন ইয়াসাব | মালেক 

২1 বুমুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিবাছেন £ তোমাদের মধ্যে কাহাকেও বখন 

ভাবি? পাঠান হয় এবং প্রেরিত লোকের সহিত সে চলিয়া আসে, তৎ 
ইহাই তভাব অলমভি। 

তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া । 
বর্ণন'য £ হযরত আব্ হোরায়র। _্ছাবু দাউদ, সেশৃকাড 

৩। রস্লুলাহ (দ:) বলিয়াছেন £ বে বাক্তি সালাম (প্তাষণ ) দ্বার! 

অভ্যর্থনা কবে না, তাহাকে প্রবেশের অন্মাতি দিও না। 
বণনায় £ হযবত জাবেব | __বাইহাকী 

সাল।ম 

আসলমানদের , পনম্পৰে সাক্ষাৎ হইলে একজন অন্য জনকে বলিবে £ 

“আসসালামু আলাইকৃম” (তোমাদের উপূর শান্তি বষিত হউক) ইহা 
বলা স্র্নত। কেছ ইহা বলিলে তদভরে বলিৰ £ “অ-আলইিকৃমুস্ সালাম"? 
(তোনান্রে উপূব9 শান্তি বধষিস্ত হঈক) | ইহা বলা ওম়াজেব । সালাম 
সসলমালেৰ প্রাখমিক বন্ধন | ইহা সামা শিক্ষার অন্যতম নিদর্শন । সালাহ 

আদান-প্রদাঁলর নিষম হইল £ ছোটরা সালাম দিৰে বডকে, আরোহী সালাম 

দিবে উপবিটকে, মটর বা মানবাহনের আরোহী সালাম দিবে পথি-পারশস্ 

ফকীবরকে ইত্যাদি । কোন অমুসলিম কোন মুসলিমকে প্রথমে সালাম হ্থারা 

সম্ভাষণ করিলে তাহার উত্তরে বলিবে : 'হাদাকাল্লাহ্ আল্লাহ্ তোমাকে পথ 
প্রদর্শন করুন )। | 



লালাম ৬৫৯ 

১। বসূলুল্লাহ (দ5) বলিযাছেন £ আরোহী পথিকাকে, পশিক উপবিষ্টকে 
এবং ছোট নল বড় দলকে (প্রথমে) সালাম দিবে। 

বণনংয 2 হযবত আব, হোবাযনা -_ বাখানী, মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিবাচ্ছেন £ বখন তোমাদিগকে কিহালী লোক 
সালাম দেব, আাহাদিগাকে বল 2 তোমাদের প্রতিও | 

বশলায ১ হযবাত আলাস। লাগান, মাসানেষ 

৩। বসুলুল্লাহ (দঃ) বলিবাছেন 2 একছন বিশ্রাসীর পক্ষে অন্য 

বিশ্বাসীব প্রতি ঢয়টি কন্য জাচে £ (১) সেপীডিত হইলে তাহাকে দেখিতে 

যাইবে : (২) ভাজা হত্যা হইলে মে উপস্থিত খাকিৰে : (৩) নিমন্ত্রণ করিলে 

তাহ গ্রহণ ববিবে : (5) সাক্ষাৎ হইলে ভাভাকে সালাম দ্ববা! সম্ভাণ 

) ভা হাহা উন্ভব দিবে এবং (৬) হাহাব উপস্থিতিতে 

ঝ। অন্পক্থিতিতে তাহার মঙ্গল কামনা কবিলে। ৃ 

১ হযরত আবু ভোবাষবা । _নেসাধী 

শু ণে! 

8 (একদা) বনজল্লাহ্ (₹£) একন্ল বালকেন নিকঈ দিনা “অনকালে 
তাহাদিগকে সালাম দিবাঁডিলেন | 

বর্শলাব ; হযরত আনাস । --বোখ'তী, মোসলেম 

01 নসূলুলাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যেবাক্তি আমাদের ব্যতীত অন্যেৰ 

অনুকরণ কনে, সে আমাদের স্লভন্ত নহে । ইচ্চদী ও খ্ীছানাদেক অনুকবণ 
করি না। ইহুলীগণের সন্ঞাঘণ সেুলশব সঙ্কেত দ্বানা এবং খসষ্টানদের 

সম্ভাষণ হাততানীব সঙ্গেত ছারা 
বণনায় $ হযবত আনব । __তিবষিজী 

৬। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাহ্ছেল ১ প্রখমে যে ব্যক্তি সালাম দের, নানষের 
মধ্যে আল্লাহর নিবট সে-ই উত্তম । 

্ ন 

বণঁনাস £ হযবত আবু ওমামাহ্ | _তিবমিজী, আবু দাউদ 



৬৬০. হাদীসে রসূল 

৭ | রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় 

তখন তোমাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হওয়া বাঞ্চনীয় | যদি কোন 

বৃক্ষ, প্রাচীর বা প্রস্তর উভয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধক থাকে তৰও সালাম 

দেওযা বাঞ্চনীয় | 
বণনা £ হযরত আবু হোবায়র। | _ আব, দাউ 

৮1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে প্রথমে সালাম দেয়, সে অহংকার মুক্ত 
বর্ণনায় ঃ হযরত আবদূল্লাহ -বাইহাকী 

৯| রস্লুলাহ (দ:)-এর নিকট একদা এক ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ 

করিল £ আমার খেজুরের উদ্যানে অমুকের একটি বক্ষ আনছে এবং সেই 
স্থানটি আমাকে কণ্ট দিতেছে । রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার নিকট এই বলিয়! 

সংবাদ পাঠাইলেন £ আমরি নিকট তোমার খেজর গাছটি বিক্রয় কর। সে 
বলিল: না। তিনি বলিলেন : ইহা আমাকে দান বর | সেবলিল £ না । 

তিনি বলিলেন ; স্বগ্গের খেভ্র গাছের পরিবর্তে ইহা আমার কাছে বিক্রয় 
কর। (তখনও) সে বলিল; না। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন £ যে ব্যক্তি 

সালাম দিতে কাপণ্য করে, তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি তোমা 
হইতে অধিকতর কৃপণ দেখি নাই 

বণনায় £ হযরত জাবের । আহমদ, বাইহাকী 

১০। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ খীষ্টান এবং ইছদীগণকে প্রথমেই 

সালাম জ্রাপন করিও না | পথে তাহাদের কাঁহরিও সহিত যর্দি তোমাদের 

সাক্ষাৎ হর, তবে তাহাকে এড।ইফকা চলিতে চে৮ করিও | 
বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবায়ব। | -মাসলেষ 

১১। রসূলুল্লাহ (দঃ) একফদ। এক সভার নিকট গিয়া তাহাদিগকে 

সালাম দিরাছিলেন। ( উত্ত জনসভাঁয় মুসলিম, ধর্মদ্রোহী, পৌভলিক এবং 

ইহুদী ছিল )। টু 
বণনায় £ হযরত ওসামাহ বিন যায়েদ। -.বোখাখী, মোসলেম 



সালা ৬৬১ 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়ান্েন 2 তোমবা যখন গৃহে শ্রবেশ কর, 
তখন গুহেব অধিবাসীগণকে সালাম কবিও | (অবার) বখন বাহির হইয়া 
আস, (তখনও) গুছের অধিবাসীগশকে মালাম করিবা গৃহ ভাগ করিও । 

বণনার £ হযবত কাতাদাহ । --বাইহাকী 

সিজবদাহ, 
করআন বলে £ "নামি মানব ও জিন জাতিকে আমার উপাসনা বাতীত 
অন্য কোন উদ্দেশ্যে সার্ট কি নাই |? উপাধনার শেষ্তষ বহিঃপ্রকাশ 

সিজুদাহ্ | মাগাঙ্গে সিভুদাহ দিযা আল্লাহুব নিক নত হওয়া নমতা ও 
বশ্যতা স্বীক্কাবেব দূপ | সিজদাহব দ্বাবা আল্লাহ পবম আনন্দ লাভ করেন। 

সিজৃদাহ অস্থীকাঁর কদান কানণেই আঁযালীল ফিবেশৃভা অভিশপ্ত শফতানে 

পরিণত হঈরান্ড | 

১। বস্লুল্লাহ্ (দ2) বলিযাছেন £ সিজ্দাত সমতা বক্ষ! কবিবে এবং 

ককরের লম্বা 5ইনা শবন কার নশন তোমাৰ বাভদ্বরকে বিস্তৃত কবিও না। 
বণনা 2 যব আনাল | _বোখ!বী, মোসলেম 

২1 ব্পলুহ্রাছ (দ £) বলিয়াছেন ও শ্লামাকে সাতটি অঙ্গ 7545 

করিতে বল: হইল 1 কাতপাল মডন,উভভব হস্, উম হস্তেব কবজ; উভয় 

হাঁটু, পাসেব পাতির মনুখ ভাগ 1 কাপড় বা চুল এবাহর কবিতে বলা হয় নাই | 
বণনায 2 তব টপ | __-বোখাকী, মোসলেম 

০) | বসূলু্লাহ (দঃ) ভার সিজদার পাঠি করিতেন 2 হে আল্লাহ্! 

ছোট ও বড়, প্রথম ৪ শেস, প্রন্কারশশী হ অপ্রকশিযতআমার সকল পাপ ক্ষমা 

করিযা দা | 
বর্ণনার £ হযনত আ।ব, চারার) | _ মোসলেম 

8 | বস্লল্লাহ্ /দ.) যখন সিজ্লাহ দিতেন, তখন: তাহার উভয় হাতের 
মধ্যে এতখানি কীত 'পাকিত কে) ভাহাল বগলেন শ্রত্রতা দেখা যাইত। 

বর্ণনা £ হযরত আবদাহ বিন যখলেক |. --বোখাবী, মোসলেম 



৬৬২ হাদীদে রস্ল 

সু হু পে এ ঝট পি স্্ষি পা রা জপ রি এ রি €& | রসূলুল্লাহ (দ:) বখন সিভাদাহু করিতে, তখন হস্তদ্বয়ের পূর্বে 
৮" ৈ 

জান্দ্বধ রাখিতেন ; এব" যখন ( সিজ্দাহ হইতে ) উাঠিতিল, তখন জানুদ্বয়ের 
৯ সি 

রি 2445 এ এ 

৬ গুলনাহ (দু) বালা 2. ডা রিকি ত। পর ভুলা দাল্ল়া তখন 

" 1 --মাসিলেষ 

সময় যেল উদ্টের বসার নান লা বত এল আল কাকলি পঙ্ু্ধ মেল চস্চছয় 

বণনা £ হষনত আল, হোল দল: | _অ!বু দাউদ 

৮। বস্র্লাহ (দঃ) নল পৃ ১ 2 হান € শালার সে ) বু এবং 
শপ শী সি রি চি 

সিজ্দাছর ভিতলে তাঙাল শোর এলোচি? লা শ্যাল হতানি আল্লাহ তাহার 
নাাযের দিকে দটিপাতি কালে লা 

বর্ণনায় : হণ ভল্কে বিন আলটি। 05 
নি 

পদ 

মার্ভনা কর এবং আমাকে ভীদিক দন কদ। 
বর্ণনায় : হযরত তাল কে লিত আলী । _-মেশ্কাত 

সি দায়ে "সাছে। 

“সোহো।' শব্দের অর্থ ভুল করা | ভুলবশত লালনের কোন অঙ্গ যথাস্থানে 
সম্পাদন না করিলে অথবা আদ সম্পাদন না কনিলে, তজ্জনা (ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ ) নামাযের শেষ বৈঠকের তাশাহহুদের পরে দুইটি সিভ্দাহ দেওয়ার 
বিধান রহিয়াছে, ইহাই সিভূদানে সোছে।। দি. 



পিজদাবে সোহো। ৬৬৩ 

১। একদা রমূলুল্লাহু (দঃ) ভুলবশত: যুহরেন নামায পটি রাকাত 
পড়িলেন। তীহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : নামায বাড়াল হইক্বাডে না-কি ? 

তিনি বলিলেন £ তাহা কেমন ? তীহারা বলিল 2 শমায তো পাচ রাকাত 
পড়িয়াছেন! (ইহা শুনিয়া ) লালাষি ফিরাইনা তিনি দইদি নিজদাহ্ করিলেন | 

অনা বর্শনায় £ তিনি বলিলেন আমি ভ্োসদের মতই একজন মানন, 
তোমাদের ন্যায় আলি (অনয মালে) ভুলিয়া নি! অতবাত আমি লন 
ভুলিয়া যাই, তখন তোমনা আমাক স্মাবণ কবহিযা দিও এবং যখন তোমাদের 
কাহারও নামাযের মধ্যে মন্দেহ উপস্থিত ভন, তখন মেষেন সত্যে উপবাতি 

হইতে চেষ্টা করে এনং ছাল উপর ভিন্ভি করিনা (লামাষ) পূর্ণ কানে। 
তৎপর সালাম ফিরাইরা দি মিভ্দাহ কবে । 

বর্ণনায় £ হযরত আবদন ই [তন মআউদ। _ বোখাবী, যোস্লে 

২। রসূলুল্লাহ (দু) বস্বাঁডিন হউমাম যখন প্রথম দুই বাকাতের পর 
না! বসির ভুলবশতঃ দাড়াইবা হাদি, তখন সোজা হঠযা দাঁড়ইবার পৃ 

যদি তাহার সাঁরণ পড়ে, তা হইলে সেদেল (চিখনই) হসিনা পড়ে। কোস্ছ 

ঘদি সোজা হইয়া দীড়াইলা াদ, নে দিষেশ মা বগে, ববং ভুলের (ক্ষতি 
পূরণ স্বরূপ ) দুইটি সিজ্দাহ কারে । 

বণনায় £ ১ হযরত সুগীনাহ বন 7০1 বাহ 1 -আবু দাউ ॥ ই লনা মাযাহ 

নগৃন্ধি ব্যবহার পু 

রসূলুল্লাহ (দঃ)-এব নিকাট ভচদ্ি একটি লিন বড ছিল এইজন্য এলদা 

তিনি বলিধাছেন ১ এক পনস্টু জালে তাহা দিয়া ক্ষধার ভন জনন 

খবিদ করিও এবং দইটি 2ঘস জটিল তাছান অন্ধ দ্বারা ফুল খরিদ 

করিও । বস্ততং স্গন্ধি বাবহাঁবে নন প্রুল্ন হয, পরীদেন দর্গন্ধ দূরীভূত হয 

সবোপরি জ্ঞান বৃদ্ধি হয় 

১। রসুলুল্লাহ (দঃ)-কে তালি সর্দোভিয আতিরেব দ্বারা জুবািত করিঙান, 
এমন কি তাহার ফাঁথা ও দাড়ি হইতে আমি স্ঘাণ লাভি করিতাম। 

বর্ণনায় £ হযরত আনপ। - বোখানী, মোসলেম 



৬৬৪ হাদীসে বসল 

২। রসূলুলাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ পুকষের সন্ধির ঘাণ প্রকাশ্য, কিস্ত 
রঙ গুপ্ত: মরীলোকের সুগন্ধির রও প্রকাশ্য, কিন্ত ঘাণ গুপ্ত হওয়া উচিত। 

বশনাষ £ হযবত আব, ভোবাসবা | --তিরমিজী, নেসায়ী 

৩। হব্রত ইবনে উমর বখন সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন, আতর ব্যতীত 
তিনি চন্দালৰ স্ণন্ধি'ও ব্যপহাৰ করিতেন । তিলি চন্দনের সহিত কপূর 
লিখিত কবিরা লইতেন। তিনি বলিনাচেন £ রসূলুল্লাহ (দঃ) এই ধরনের 
ন্গদ্ধি বাবহান্ন করিতৃতন | 

বশনায £ হযবত নে । মোসলেম 

স্বাস্থ্য 

যে ব্যন্তি' আত্রাই এবং. পরকালে বিশ্ুসী ত'্ভান সমৃদয় পন-সম্প্তির মধ্যে 
্বাস্থাই »-পক্ষা মুল্যবান সপ্পভি। তাই বলা হব, স্থাপ্ক্যই অমূল্য সম্পদ | 
রসূলুলাহ (ছ:) বলিনাছেন £ আলাহকে বে ভর বারে, তাহার জন্য তাহার 
ন্গ-সম্পদ অপেক্ষা স্গাস্থাউ অধিক খ্ল্যবান। রসূলুল্লাহ (দ:) প্রারই স্বাস্থ্য 

ও মানসিস শনি লাভের ছন্য প্রার্থনা করিতেন । একদা তিনজন লোক 

রসূল্লাহ $7")-এর উপাসনরি পরিমাণ ানিনাব জনা আসিয়াছিল। তাহাবা 

বসুলুলঠহ ছা উপাসনার কখা শুনিনা ভাহা অল্পই মনে করিল, 
কেন-ন; হা দেল মধ্যে কেহ রাক্্রি-ছিন বলিয়া নামায পড়ে, কেছ সারা 
বদর ন। ; লোন! বাখে বাবেহ আলে হী লংসর্থ করে না। রসূলুল্লাহ 
(দ:) তিদ্টিনে কর্ব পঞ্র এই অতিবিভ্রতটকে অপছন্দ করিয়া বলিলেন £ 

রোবা সাং « উদ কব; নামায পড় ুলিদ্। যাও এবং বিবাহ কর । কেন-না 

তোমাদের তি ভেমাদের দেহের, তোমাদের নষনবুগলের এবং তোমাদের 

প্রতিবেশী তক (ধিকার) আছে। জুতবং বাছা সাধ্যে কুলায় তাহ। 
করিবে 7 ভ্গাপ্য তাহা ভাগ কত্সিবে। কেননা, আল্লাহ সাধ্যের 

অতীত কোন কই দেন "না। 
বাক: বণ জন্য কতকগুলি নিয়ম-কানুন পালন করিতে হয়। ইসলামী 

বিশনের অধিন।'শ আদেশ-নিষঘেধই স্বাস্থ্যপন্দত ও-বিজ্ঞীনসন্মত | যেমন-_ 

শি সি 
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অব, নামান, বোবা প্রভৃতির মধ্যে অশেষ ইহলৌকিক মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে । 
বরোষা বা উপবাস বুতের উপর ভাক্তাব ও লৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া 

দেখিয়াডেন থে, ইহা স্বাস্ত্যোনতির অনাতন পদ্ধতি | আবারি স্বাস্থ্যের প্রতি 
লক্ষা কাক্যাই কৰবআন পীড়িত 'ও পর্টকদিগকে রোবা ভঙ্গের নির্দেশ 
'দিযাচ্ছে। * 

১। রস্লুলাহ (দঃ) বলিবাছেন £ অধিকাংশ লোকই দুইটি নিয়ামত 
হইতে বদিত-(১) স্বঙ্থি, (২) অবসর | 

বণনা ১ হযবত ইসনে আব্বাম। --বোখাবী 

২! বসুলল্লাহ্ (দঃ) প্রাষই এই বলিনা উন কবিতেন : হে আল্লাহ্ ! 
আমি তোমাৰ নিকট সচ্চবিত্র, ক্ষমা, সান, আঙানত এবং অদৃষ্টের প্রতি 
সন্থ্টি প্রাণ কৰি! 

নখুঃল,। হ হযবত আবদূল1]হ বিন্ আবু । - বাইহাকী 

৬ 
স্দ্দ খাঙমা একটি বড় পাঁপ | ইসলাম স্ুদাকে সম্পূর্ণবপে অবৈধ ঘোষণা 
কব্বান্ে । সনআন বলে £ “ছে বিশ্বাসী লোক সকল! জাল্লাহকে ভয় কর 

এবং যদি বিশ্বাসী হইকা পাক তা হইলে স্ল্দর যাহা বাকী আছে তাহা 

পবিত্াণ লান। বদি ভাত! না কব, তাছ! হইলে আল্লাহ্ এবংতদীয় রসূলের 

পঙ্গে যদ্দ কবিবার জনা প্রস্তত হা 1” নাপাতিঃ দাষ্টতে দেখা যায, স্বুদের দ্বারা 

হম্পদ লুদি পাঁর কিন্তু কলত: সুদের দ্বান। সম্পদ হাস পায়। 

১। সপলুযাহ (দঃ) সুদ প্রদানরাগী ১ইহালি লেখক এবং ইহার সাক্ষীকে 
অভিশাপ দিশছেন। ভিনি বলিয়াছেন 2 হাহাকা সকলই সসান। 

বশন'ঘ 2 হযরত জলে | _-মোসলেষ 

২। বমূলুল্লাহি (দঃ) বলিয়াছেন £ একই মাপের না হইলে স্বর্ণের 
'বিনিময়ে স্বণ বিক্রব করিও না। র কিছুর জন্য কিছু বৃদ্ধি করিও না। 
একই মাপের না হইল হেটপোলু বিনিমরে রৌপা বিক্রয় করিও না। ইহার 
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কিছুর জন্য কিছু বৃদ্ধি করিও না| নগদ দ্রবা বাকী দ্রবোর বিনিময়ে বিক্রয় 
করিও না। অনা বর্ণনায় একই মাপের না হইলে স্বর £নিলয়ে স্বর্ণ 
এবং রৌপ্োর বিনিময়ে রৌপা বিক্রঘ করিও না । 

বণনায় £ হযরত আবু সঈদ খুদ্রী। _ বেখারী, মোসলেম, যেশ্কাভ,. 

৩। রসূলুলাহ (দঃ) বলিরাছেন £ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপোব 

বিনিময়ে রৌপ্য, ববের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজকের 
বিনিময়ে খেজ, ল্নশের বিলিমরে লবণ--একই প্রকার দ্রবোর বিনিময়ে: 
একই প্রকার দ্রব্যের নগদ ( জাদান-প্রদান ) । যদি কেহ বেশী দেয় বা 
বেশী গ্রহণ কনে, তাহা হইলে দাতা ও. গ্রহীতা উভয়ই সুদ খাওয়ার সমন্ধে 
একই প্রকরি । 

বনাম £ হযরত আবু ঈদ খুদূরী | _মোসলেষ 

৪ | খয়বরের যুদ্ধে আমি ১২ দীনারের বিনিময়ে একছড়া হাব খরিদ 
করিবাছিলাম 1 তাহার মনে স্বর্ণের সহিত অনা ধাতু মিশিত ছিল । আমি 

পৃথক করিয়া দেখিলাম তাতে ১২ দীনারেব অধিক স্বর্ণ আছে। বসূলুল্লাহ্ 
(দ:)-এর নিকট এই কখা বলা হইলে তিনি বলিলেন £ পৃথক না করিয়া ইহা 

বিক্রয় করা বাইবে না । 
বর্ণনায় 2 হযরত ফোজালগ'হ বিন ওবাষেদ | --মেসিলেক্চ 

৫। হযরত বেলাল (একদা) রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট 'বার্নী' খেজুর 
লইয়া আসিলে তিনি জিদ্রোস' করিজ্লন 2-তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ ? বেলাল 

বলিল ; আমার নিকট পুরাতন খেজর ছিল, তাহার এক সায়ার বিনিময়ে 

দুই সায়া বিক্রর করিষাঁহি। রসূলুলাহ (দঃ) বলিলেন : পরিতাপের বিষয়! 
ইহ প্রকৃত সুদু, ইহা করিও না। যখন ক্রয় করিতে ইচ্ছ। কর, তখন 

অন্য প্রকার খেজর খরিদ করিবার জন্য যে খেজ্র বিক্রয় হয় তাহ 

ক্রয় কর। 
বর্ণনায় : হযরত আবু সারীদ | --বোখারী, মোসলেস্ 



নদ ৬৬%. 

৬। রস্লুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: এমন একদিন আসিবে যখন সুদ 
হইতে কেহই মুক্ত থাকিতে পারিবে না । যদি ইহা কেহ না-ও খায় তবুও 
ইহার প্রভাব তাহাকে আক্রমণ করিবে। 

বণনায় £ হযরত আব, হোরায়রা | ৃ _-আৰু দাউদ 

৭। রসুলু্লীহ (দঃ) অপরিমিত ভোবরা খেজুর পরিমিত খেজুরের 
বিনিময়ে খরিদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

ব্বণনায় « হযবত জ।বেব। _ মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) আ'বকল্লাহু বির আমরকে একটি আরোহী দন সজ্জিত 
করিতে নির্দেশ দিলেন । অন্য উট লা ধাঁকা তিনি যাকাতের জন্য চিছিত 
উীগুলি পজ্জিত করিতে বলিলেন | তাই যাকাতের উট লা আসা পর্যন্ত 

তিনি দূই উটের পন্লিবর্তে এক ডা লইুল্ | 
বর্ণনায় : হযরত আবলৃল্লাহ্ বিন্ আমর । আবু দাউদ 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; সুদের ৭০টি ভাগ আছে। ইহার 
সববাপেক্ষা সহজতম ভাঁগ আপন যাকে বিবাহ করার ন্যায়। 

বর্থনায £ হযবত আবু হোরায়র৷ | -_ইব্নে মাযাহ্ 

১০। রসূলুলাহ (দঃ) বাকীতে একটি প্রাণীর, চিনি অনা প্রাণী 
ক্রয় করিতে নিষেধ করিরাছেন। 

বর্ণনায় ; হযরত পামোরাহ বিন্ জুনদ্ৰ _নেসায়ী 

১১। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াহ্ছেন : বাঁকীর কারবারে সদ আছে। অন্য- 
বণনায় £ নগ্রদ কারবারে সুদ 'নাই। 

বর্ণনায় £ হযরত ওসামাহ্ বিন্ যায়েদ । বোখারী, মোসলেম 

১২। রসূলুল্লাহ (দঃ) .বলিয়াছেন : সুদ যদিও (সম্পদ) ₹ বৃদ্ধি করে, কিন্ত 

তাহার শেষ ফল হাঁসের দিকে গমন করে । 

" বর্ণনায় £ হযরত ইব্নেশ্মস্উদ। ৪ ..... -ইৰৃনে মাষাহ্ 
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১৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমি শবে যে'রাজে এমন এক 
দলের নিকটে আসিলাম যাহাদেব উদর ছিলি গৃহের যত প্রকাণ্ড । তন্মধ্যে 

সর্প আছে এবং ভাহা উদরের বাহির হইতে দষ্ট হয় | আমি জিঝাঈিলকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম : উহারা কাহার! ? সে বলিল: উহারা সুদ খাইত। 

বণনায় £ হযরত ইবৰ্নে ময্উদ | . _-ইৰ্নে মাষাহ্ 

- 
১৪। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : জানিয়া-শুনিয়া এক দেরহাম পরিমাণ . 

ন্ুদ খাওয়া, ৩৬ বার ব্যভিচার করা হইতেও অধিকতর পাপ। 
বর্ণনায় : হযরত আবদৃল্লাহ্ | -_ আহমদ 

স্্সত নাম|যের ফজিলত : 

স্থন্ুত দুই প্রকার-€১) স্থন্বত মোরাকৃকাদাহ এবং (২) জন্ত গায়ের 
মোয়াকৃকাদাহ্,। সন্ত গায়ের মোরাকৃকাদাহ নফল বা মুস্তাহাব নামেও 
পরিচিত সুনৃত মোয়াকৃকাদাহ্ : রসূলুল্লাহ (দঃ) যাহা নিজে করিয়াছেন 
এবং অপরকে ও করিতে বলিয়াছেন। যেমন, নির্মলিখিত ১২ রাকাত 

নামায স্বত্রত মোয়াকৃকাদাহ--কজক্েরু নামাযের পূর্বে দুই রাকাত, যুহরের 
নামাযেব পূবে & রাকতি এবং পরে ২ বাকাত, মাগরিবের নামাযের পরে দই 
রাকাত এবং এশার নামাযের পরে ২ রাকাত । নুনু গায়ের মোয়াকৃকাদাহ £ 
রসূলুলাহ্ (দঃ) বাহ। মাঝে মাঝে পালন করিয়াছেন । যেমন, নিয়ুলিখিত 

৮ রাকাতি নামায সুননৃত গারের মোয়াকৃকাদাহ- আসরের পূৰে ৪ রাকাত, 

মাগরিবের সুন্নতের পরে ২ রাকাত এবং এশার সুননুতের পরে ২ রাকাত। 
১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে বাক্তি রাত্র-দিনে ১২ রাকাত 

নামাব পড়ে তাহার জন্য স্বর্গে একটি*আবাস হইবে । যুহরের পূর্বে ৪ রাকাত 
এবং পরে ২ রাকতি, মাণরিবের পরে ২ রাকাত, এশার পরে ২ রাকাত 
এবং ফজরের পূর্বে * রাকাত । মোসলেমের এক বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন £ 

আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান প্রত্যহ ফরয 
নামায ব্যতীত ১২ রাকাত মামা পড়ে, তাহার জন্যই আল্লাহ্ স্বর্গে একটি 

অট্টালিকা নিমাণ করিবেন । 
বর্ণনায় £ হমরত উম্মে হাবিবাহ্ | তিরমিজী 



সুনূত নামাযের ফজিলত ৬৬৯, 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) ফজরের দূই রাকাত (স্থনৃত) নামাষ ব্যতীত অন্যান্য 
নফল নামাযের বেলায় ততটা সতর্ক ছিলেন না। 

বর্ণনায় : হযরত আয়েশা | - বোখারী, মোসলেম 

৩। জুম আর নামাযের পর গৃহে না বাঁওয়। পষস্ত রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন 
নামায পড়িতেন মা । গৃহে পৌজ্যা তিনি ২ রাকাতি নামায পড়িতেন। 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে উম্বর | ও - বোখারী, মোসলেম 

৪| এশার নামাযের পব 8 রাকাত বা ৬ রাকাত নামা না পড়িয়া 

রস্লুল্লাহ (দঃ) কখনও আমার নিকট আসিতেন না । 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ | -_ আবু দাউদ 

৫1 রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়ান্ছেন : দে ব্যক্তি যুছরের নামাযের পৰে 
৪ রাকাত এবং পরে 8 রাকাত নামায পড়ে, আল্লাহ ত তাহার ভন্য নরক অবৈধ 
করিবেন। | 

বর্ণনায় : হযরত উন্তে হবিবাহ্ | _তিরযিজী 

নু ০ 

৬ রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : মাগরিবের নামাযের পরে যে ব্যক্তি 

২০ রাকাত নামায পড়িবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেছেশ তে একটি অট্টালিকা 
নির্মাণ করিবেন । 

বণনায় £ হযরত আয়েশ! । - তিরমিজী 

৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমর! যদি কেহ জুম'আর নামা . 
পড়িতে চাও, তবে যেন 8 রাকাত, (জুক্কত) নামাষ পড়। 

বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়র! | মোসলেম 

৮। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি মাগরিবের 'নামাযান্তে কোন 

মন্দ কথা ন! বলিয়া ৬ রাকাত নামায পড়ে, তাহাকে ১২ বৎসরের উপাসনার 
পুণ্যের তুল্য পুণ্য দেওয়া হইবে। 

বর্ণনায় ; হযরত আব্, হো]রায়র। | ». তিরমিজী 



“১৭০ হাদীসে রসূল 

৯। সাগরিবের নামাযান্তে দূই রাকাত নামাযে রসূলুল্লাহ (দঃ) এত দীর্ঘ 
সময় পধস্ত করআন পড়িতেন যে, মসজিদের অবিবাসীগণ তখন চলিয়া 

যাইত । 

বর্ণ নায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | আবু দাউদ 

স্রগাসনের পুরস্কার 
রসূলুল্লাহ (দঃ) রলিয়াছেন £ ন্ণারপরাষণ সম্নাট পু্বীতে আল্লাহ্র চাঁয়। | 
'যে রাজা প্রজার প্রতি দয়ালু, আাল্লাহ্ তাহার প্রতি ল্ফালু। মৈখ্াবাদী সয়াটের 
সহিত আল্লাহ পৃনরুথান দিবসে কথা বলিবেন না| 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিবাচেন £ বিচার দ্বিসে হাল্লাহ তিন ব্যদ্টির 
সহিত ক বলিবেন না একং তাহাদিগকে পবিত্র€ করিবেন না £ (১) বন্ধ 
ব্যভিচারী : (২) মিখ্যাবাদী লমাট এবং (৩) অহংঙ্কাবী ভিক্ষুক | (অন্য- 

'বর্ণনায় £ তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত 'কবিবেন না এনং তাহাদের জন্য কঠিন 
শাস্তি রহিয়াছে )। ? 

বর্ণনায় £ হযবত আব হ্বোবাবরা ॥ _ মোসলেম 

২। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ স্থুধিচারক নেতা আল্লাহ্র নিকট 

-প্নরুথনি দিবসে সর্বাপেক্ষা প্রির এবং সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী- হইবে। 

পৃনরুথান দিবসে সর্বাপেক্ষা অপ্রির এবং সবাপেক্ষা শান্তিপ্রাপ্ত ( অনা- 
বর্ণনায় ও সবাপেক্ষা দৃববতী) হছবে-ছ্জত্যাচারী নেতা | 

বর্ণনায় £ হযরত আব সারীদ। -তিরসিজী 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ বিচারক এবং দয়ালু সম্রাট বিচার 
দিবসে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদমর্ধাদা স্শপন্ু হইবে । 

:. বর্ণনায় £ হুষয়ত উমর | ৰ চি --বাইহাফী 



জী-সঙ্গম 

কুরআন বলে ং “তোমাদের রমণীগণ তোমাদ্রে ক্ষেত্র স্বরূপ ; আুতরাং 
যেভাবেই ইচ্ছা কর, সেইভাবেই তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর 1” মহান 
আল্লাহ্ কর্তৃক এতখানি সুযোগ দেওয়ার পরেও স্ত্রী ন্গনের কতকগুলি বীতি- 
নীতি আছে, তাহা পালন করা উচিত । স্ত্রীদের এহ্যদ্বার দিয়া সঙ্গম করা 

অবৈধ | ইহাতে উভয়েরই কঠিন রোগ হওয়ার সন্ভাবিনা আছে। এততদ্বাতীত 

নিয়লিখিত সময়ে সঙ্গম অবৈধ-- (ক) সন্তান ভন্োব পর হইতে 8০ দিন 

'পর্ষস্ত, (খ) খতুর অয ও (গ) রোযা খাকা। অবস্থায় 1: 

১। রসূলুলাহ (দঃ) বলিরাচেন £ যেব্যক্তি তীহার স্্রীর পিছন দিকে 

(মলদ্বারে) সঙ্গম করে, মে অভিশপ্ত । 
বণনাব £ হযবত আৰ্ হোবায়বা। _--আব দাউদ 

২। রসূল্লাহু (দঃ) বলিয়াছেন £ মশারী শয়তানের আকৃতি ধবিয়া 
নিকটে আসে এবং শযতানের আকৃতিতে ফিবিরা যাঁর নর | যখন তোমরা কেহ 
তাহাঁকে দেখিযা সুখানুভব কর এবং তোমাৰ অন্রে সে পতিত হয়, সে যেন 
তাহার স্ত্রীর দিকে মন আকৃষ্ট করিয়া লর এবং তাভার সহিত সঙ্গম করে, 

,কেন-না তাহ অন্তরে যাহ। আছে তাহা সঙ্গম হরে! বিদরিত হইবে। 
বর্ণনায় £ হযবত জাবের | - বোখারী 

৩। টা রস্লল্লাহ্ (দ:) কিবান স্ত্রীলোককে দেখিয়া প্রীতি 
বোধ কৰিলেন , তখন তিনি সউদার গিফট গমন নরিলেন। সউদা তখন 

কতকগুলি শ্রীলোকের নিকটে বসিয়া স্গন্ধি তৈল প্রস্থত করিতেচিলেন। 

রসূলু রহ ৫ তাহাকে একটি নির্জন স্থানে (ডাকিয়া) নিয়া তাহার 
প্রয়োজন মিটাইলেন | তারপর তিনি বলিলেন ₹ ক্লোন নারীকে দেখিয়া 
*যে ব্যক্তি প্রীতি বোধ করে,সে বেন তাছার স্ত্রীর নিকট গমন করে, কেন-না 
ক্্ীর সহিত যাহা আছে, তাহার সহিতও তাহা আছে। 

". বর্ণনায় £ "হযরত ইবনে মসউদ। . - দারেসী 
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8৪। একবাব এক ব্যক্তি তাহাব স্বীব নিকট হইতে পৃথক খাকিবাক 
শপথ গ্রহণ কবিল। অত:পব (শপখেব) প্রাশ্চিত্ত না কবিয়া তাহাব সহিত 
সঙ্গম কবিল। সে ইহ বসূলুল্লাহ্ (দ:)-এব নিকট আসিয। বর্ণনা কবিলে, তিনি 
জিজ্ঞাসা কবিলেন: কিসেব হ্বাবা তোমাব তাহা (শপথ) পবিবতিত 

হইযাছে? সে বলিল: হে আল্লাহব প্রেবিত পুকষ । আনি পৃঠ্মান নাত 
তাহাব দূই উকব (অতুল) সৌন্দর্য দেখিযা লোভ সংববণ কবিতে পাবি নাই ! 
( ইহা শুনিঝ! ) বসূলুল্লাহ (দঃ) হাসিলেন এবং বলিলেন £ প্রাযশ্চিন্ড ০ 

করিয়া তাহাব নিকট গমন কবিও না। 
বর্ণনায় £ হযবত ইবৃনে আব্ব'্ন । _-ইব্নে মাযাহ, ভিবণিডি 

স্ত্রীলোক বা! পুরুষ সাজা 
স্ীলোকেব পক্ষে পুকষ এবং পূৃবমেব পক্ষে হঈগীললাবেখ দেশ-ভূঘান' 

ছাব সজ্জিত হওয়া অবৈধ | ইসালী বিধান মতে স্ত্রী পুকষ প্রতে)ক 
শের্ণীৰ নিজ নিজ সাজ-সজ্জাব রহির্গত হইতে হইব । 

১। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযষাছেণ ঃ যে সবল পুকৃষ লাবীব বেশ বান 

করে এবং যে সবল নাবী পুকষেল বেশ ধানণ কবে, আল্লাহু আহাদিগকে 
অভিশাপ দেন। 

বর্ণ নাষ £ হুযবত ইবনে আব্বাস । - বোখারী 

২। একদা স্রীলোবেব পোশাক পবিহিত এবং হস্তপদ মেহদি দ্বাবা 
রঞ্রিত এক পুকষ ব্যক্তিকে বসুলুলাহ (দঃ)-এব সন্মুখে উপস্থিত কবা হইলে 
তিনি বলিলেন £ এই লোকটিব কি হইথাছে ? তাহাবা৷ বলিল £ সে নাবীব 
বেশ ধাবণ কবে | তখন তাহাকে “নকী” নামক স্থানে নির্বাসন দেওযাৰ 

আদেশ কবা হইল । বদূলূল্লাহ্ (দ:)-এব নিকট প্রশব কবা হইল £ আষবা কি 
তাহাকে হত্যা করিব না? তিনি বলিলেন £ যাহাবা লামাষ পড়ে তাহাদিগকো 
হত্যা করা আমাব প্রতি নিষেধ | 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়ব]। “. -_মেশুকাতি, 



ভ্রীলোক ব৷ পূরুঘ সাজ। ৬৭৩ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কত্রিম কেশ যে ব্যক্তি ধারণ করে 
এবং যে ব্যক্তি ধারণ করায় ; হস্তে যেব্যক্তি চিহ্ন দেয় এব" যেব্যক্তি চিহ্ন 
দেওয়ায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন। 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে উর ] - বোখাবী, মোসলেষ 

8 যেসকল নর, নারীর রূপ ধারণ কবে এবং যে সকল নারী, নরের 
রূপ ধারণ করে, বসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদিগকে অভিশাপ্র করিযাঁছেন। তিনি 
বলিয়াছেন £ তোমাদের গৃহ হইতে তাহাদিগকে বহিৎকার কবিযা দাঁও। 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাস। - বোখাবী 

&ে। আমার হাতে একবার আমি ক্ষত লইযা পবিবাববর্গের নিকাট 

আসিয়াছিলাম | তাহারা আমাকে জাফবান দ্বাবা বঞ্জিত করিল। পরদিন 

সকালে আমি রসুলুদাহ্ (দ:)-এর নিকট গিষা সালাম কবিলাম, কিন্ত তিনি 
উত্তর করিলেন লা, বরং বলিলেন : যাও, এবং তোমার শবীব হইতে ইহা 
ধৌত করিয়া ফেল। 

বর্ণনা £ হযরত আম্মাব বিন্ ইয়াসেব । _ আবু দাউদ 

স্বপ্প 

যানুষের জীবনের শেঘ পরিণুতি মৃত্যু । মৃত্যু চির-নিদ্রা ৷ 'মৃতাব পরে কি 
ঘটবে বা না-ঘটিবে তাহার কিছু আভাস .পাওষা যায় স্বপ্রে। স্বপ্রে ব্যাগ 

কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বা সর্প স্বারা দংশৈত হইলে, তাহা কম পাঁড়াদায়ক 
নয়। পক্ষান্তরে সুন্দরী. রমণীর সাহচর্য বা প্রেমালিঙ্গন শ্বপরের মধ্যেও কম 
আনন্দের নয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে কবরে বা পরকালে মানুষেব সুখ বা দু:ব 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ উত্তম সবপু নবুয়তের ৪৬ তাগের এক 
ভাগ । 

.বর্ণনায় £ হ্যরত আনাসু। -বোখারী, যোসলেন 
কা)... 



৬৭৪. হাদীসে রলল 

২। রঙুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোষাদের কেহ বদি অপ্রীতিকর " 
স্বপ্ন দেখে, সে যেন তিনবার বাম পার্শ পরিবর্তন করে, তিন বার শয়তান 
হইতে আশয় প্রাথনা করে এবং যে পারে ০০০০৪ 

যেন পরিবর্তন করে। 

বর্ণনায় ঃ$ হযরত জাবের । -মোসলেষ 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন £ সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়তের আর কিছু 
অবশিষ্ট নাই । তাহার পরশ করিল £ সুসংবাদ কি? তিনি ৰলিলেন £ 

উত্তম স্প্র। 
বণনায় : হযবত আবু হোরায়রা | -- বোখারী 

81 বসূন্ুঙলগাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমাকে যে স্বপ্রে দর্শন করে, সে 

সত্যই আমাকে দশন করে, কেন-না শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে 
পারে ন)। , 

বর্ণনায় : হযরত আবূ হোরায়র] | -_ বোখারী, মোসলেষ 

৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আমি স্বপে দেখিলাম যে, খেজুর গাছ 

আছে এষন স্বানে আমি দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি 1 আমি ভাবিলাষ, 

স্থান 'ইমাসাহ্' বা হাজার" হইবে, কিন্তু তাহ] হইল ষদীন। | আমি এই 
স্বপে আরও দেখিলাম যে, আমি তরবারি নির্বাণ করিতেছি এবং তাহার 

মধ্যতাগ দিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। 'ওহদের যুদ্ধে বিশ্বাসীগণ সেই কণ্ঠ ভোগ 
করিয়াছিল। অত:পর আমি আর.একখানা তরৰারি নির্মাণ করিলাম কিন্তু 

ইহা! খুবই উত্তম হইল । ইহাই এ বিজয় যাহা আল্লাহ্ দিয়াছেন এবং ইহা 
বিশ্বাসীদের এক্য | 

- * ন্বর্ণনায় 8, হযরত আবূ মসা। -_ বোখারী, ফোসলেষ 

৬। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিন : আনি স্বপে 

দেখিয়াছি যে, আমার মাথ। কাটা গিয়াছে । রসুলুল্লাহ (দ:). হাসির উঠিয়ঃ 



স্থপৃ. ৬৭৫ 

বলিলেন : তোমাদের .কাহারও সহিত শয়তান যর্খন স্বপ্পে খেলা করে, 
সে যেন মানুষকে তাহা অবগত না বরায়। 

বর্ণনায় হযরত জাবের । --মোপলেম 

জার :) বলিয়াছেন £ সর্বাধিক সত্য স্বপ শেষ রাতত্রর স্বপৃ। 
৮6 ছি 

বর্ণনায় হযরত আব সারীদ। ক __মেশ্কাত 
৬, 

৮| ইবৃনে খোজাইমার চাচা স্বপ্পে দেখিলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর 
কপোল মণ্ডলে সিজ্দাহ্ করিতৈছেন। তিনি রসূলুল্লাহ (দ:)-কে এই কথা 
জানাইলে রস্লুল্লাহ্ (দঃ) শুইয়া পড়িয়া বলিলেন £ তোষার স্বপ্র বাস্তবে 

পরিণত কর। তখন তিনি (ইবৃনে খোজাইমার চাচা) তীহার কপোল ষণ্ডলে 
সিজ্দাহ কবিলেন। 

বণনায় : হযবত ইৰ্নে খোজাইমাহ্ | --শরহী সুনত 

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কত'ৰ্য 

ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন জাতি নারীকে দাসীবূপে ব্যবহার করিত, 
আবার কোন জাতি নারীকে দেবদ্বৌর আসনে বসাইয়া পূজা-অর্চনা কবিত। 
নারীর প্রতি আচরণে ইসলাম ইহার মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 

করজান বলে : “তাহারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাহাদের 

পোশাক ; তাহাদের প্রতি তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের প্রতিও 

তাহাদের তজ্রপ অধিকার আছে।” বস্ততঃ দাম্পত্য জীবনের সুখ-শাস্তি 
ভবিষ্যৎ সকন কিছু নির্ভর করে (স্বামী-স্ত্রীর), উভয়ের উপর | একে অপরের 
প্রতি সহানুভূতিশীল না হইলে সেখানেই অনর্ের স্থষ্টি হর । সুতরাং সাংসারিক 
জীবনকে সুখমর করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি 

স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কতকগুলি কর্তব্য আছে। 

্বাসীর কর্তব্য : স্তর সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, তাহাকে ঘৃণা করিবে না, 
স্বাফীর ইচ্ছামত না চলিলে স্ত্রীর প্রতি কঠোর হইবে না; বিশেষ বিশেষ কারণে 

সামান্য প্রহার ব্যতীত শ্ীকে বেদম প্রহার করিবে ন! 1 বরং স্ত্রীর সহিত সময় 



৬৭৬ হাদীসে রসূল 

সময নির্দোষ খেলা-ধুলা এবং আমোদ-প্রমোদ করিবে। স্ত্রীর গুপ্ত বিষয় 
গোপন রাখিবে। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ব্যতীত সন্তষ্টির জন্য কিছু বৈধ 
ব্য করিবে, একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের সহিত সখব্যবহার করিবে, 

স্ত্রীকে প্রযোজনীষ ধরমীব শিক্ষা প্রদান করিবে । স্বামীর মৃত্যু হইলে 
স্ত্রীকে তাহার অংশ মত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য কবিবে ইত্যাদি । 

স্ত্রীর কর্তব্য : সন্ধষ্টচিত্তে স্বামীর সহিত বসবাস করিবে, স্বাধী সঙ্গম 

কবিবার জন্য স্ত্রীকে আহবান করিলে বিনা কারণে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না, 

স্বামীর গৃহের যাবতীয আসবাব-সামগুী নিজেন ভাবিয়া তাহার তত্ত্বাবধান " 

কবিবে, স্বামীর মান-সন্জানের প্রতি লক্ষ্য বাখিবে, প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বদ৷ 
স্বামীর মনোরগ্রন করিতে চেষ্টা] করিবে । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ যখন কোন মুসলমান পুণ্য লাভের আশাষ 
তাহাব স্ত্রীর জন্য কিছু ব্যঘ কবে, ইহা তাহার পক্ষে একটি দানের তুলা হয়। 

বর্ণনা £ হযবত আবু মসউদ। - বোখারী, যোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : তোমাদের এ ব্যক্তি উত্তস, যে তাহার 
স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে 
আমি উত্তম । যখন তোমাব সঙ্গীব মৃত্যু হয়, তাহাকে ত্যাগ কর । 

বর্ণনায় ₹ হযবত আয়েশ | - তিরমিজী 

৩। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ কোন ব্যক্তির ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ উহাই যাহা সে তাহার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, 
যাহা আল্লাহ্র পথে তাহার প্রাণীর জন্য ব্যয় করে এবং যাহা আল্লাহ্র 
পথে তাহার সার্ধীগণের জন্য বাঁয় করে। 

বর্ণনায় £ হযরত সাওবান। --মোসলেন 

8৪ | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তির দূই স্ত্রী থাকিলে, সে 
যদি তাহাদের উভয়ের সহিত সম-ব্যবহার না করে তবে বিচার দিবসে 

সে তাহার দেহের অর্ধেক লোপ পাওয়া অবস্থায় উপস্থিত হইবে | 
বর্ণনায় : হযরত আব্. হোরায়র! | _তিরমি্ী, আবু দাউদ 



স্বামীন্শ্রীব পবম্পবের প্রতি কতবা ৬৭৭ 

৫। রসূলুললাহ্ (দঃ) বলিষাছেন : পৃথিবীব সব কিছুই সম্পদ | এই পাথিৰ 
সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হউল-_সাববী স্ত্রী। 

বণনায় £ হযবত আবদৃল্লাহ বিন আমব। _বাসলেষ 

৬। রসূলুল্লাহ (দ:) তাহা স্ত্রীদেব প্রতি সম-ব্যবহাব ববিতেন এবং 
বলিতেন : হে আলাহ ! যে বিষষে আমি সক্ষম, সেই বিষযে জামি এইবপ 

বণ্টন কবিযাছি : এবং মে বিমযে আনি অক্ষম কিন্ক তুমি সম্মম, সে বিষষে 

আমাকে তিবস্কাব কবিও না) 
বর্ণনা ঃ হযবত আযেশা। -_তিবমিজী, আবু দাউদ 

৭। বসূলুলাহ (দ") বলিমাচেন £ কোন বিশ্বাসী স্বামী কোন বিশ্বাসিনী 
স্ত্রীকে ঘৃণা কবিবে না। তাহাব একটি দোষ পাইলে, অনা গ্তণেৰ কাৰণে 

তাহাকে ভালবাসিবে । 
বর্ণথায় ঃ হযরত আবু হোবায়ব) । _ মোসলেম 

৮। বসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ স্ত্রীগণকে সৎ উপদেশ প্রদান কবিবে, 
কেন-না পাঁজবেব হাড় ছ্বাবা তাহাবা স্থষ্ট । পাঁবেব হাড়েব মধ্যে উপবের 
হাড় সর্বাপেক্ষা বত্র। বণ্দ ইহাকে সবল কবিতে চাও, তবে ইহা ভাজিয়া 
যাইবে, যদি চাডিযা দাও বে ইহ" আবও বক্র হইবে। স্ুতবাং সত্রীগণকে 

উপদেশ দিতে থাক। 
বর্ণনা £ হযবন্ত জাৰ হোলায়ব)। --বোখারী 

৯। বসলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ যখন কোন বমণীকে তাহার স্বামী 
শষ্যায আহ্বান কবে এবং সে অস্বীকাব কবে এবং তজ্জন্য' তাহাব স্বামী 
ক্ষোতে রাত্র কাটাব, সেই বমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফিবেশৃতাগণ অভিশাপ 
দেয় । অন্য বর্ণনায় : যাহা হাতে শামা জীবন তাঁহার শপথ! কোন বঈণীকে 
তাহার স্বামী শয্যায় আহবান করিলে, সে যদি “তাহা অন্বীকার করে, তাহা 



৬৭৮ হাদীসে রসুল 

হইলে যিলি আকাশে তাত্ছন, তিনি তাহার প্রতি অসন্ত থাকেন, ফতক্ষণ 

পস্ত তাহার স্বামী সন্থ্ট না! হয়। | 
বর্ণনায় £ হযরত আব. হোরায়রা। -_বোখারী, যৌত্রলেষ 

১০। রসূুল্লাহ্ (দ:)-এর সিকটে আমি আমার সঙ্গিনীগণকে নিয়া ঘরের 
মেঝেতে খেলিতেছিলাষ ৷ তিনি ঘনে প্রবেশ কনিলে আমরা খেল! বন্ধ করিয়া 
দিলাম । তিনি আবাব তাহাদিগকে আসার নিকট পাঠাঈস্লুন এবং তাহারা, 
আমার সঙ্গে খেলিতে লাশিল | 

বর্ণনায় £ হযরত আয়েশ! | --বোখারী, মোসলেম 

১১। বসূলুললাহ 572 যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির 
সিভৃদাহ কনিবার আহ্দশ দিতাম, তবে আবি স্ত্রীকে বলিতাম তাহার স্বামীকে 

সিজ্দাহ করিতে । 
বর্ণনায় ; হযরত অল. হোবায়র' | -_তিরযিজী 

১২, রস্লুল্লাহ (দ:)-এর সহিত আমি এক ভ্রমণে চিলাম, তখন তাহার 
সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইল | আমি দৌড়াইয়া তাহাকে পরাজিত 

করিলাম | যখন আমি স্থলকাঁয় হইলাম, তাঁহার সহিত আবার দৌড়ের 

প্রতিযোগিতা হইল, কিন্ত তখন তিনিঠদৌডাউয়া আমাকে পরাজিত করিলেন, 

এবং বলিলেন £ হে জায়েশা ! ইহ? তোঁষার পর্ব পর বিজয়ের প্রতিশোধ । 

বণনায় £ হযরত জায়েশা | . -আবু দাউদ 

১৩। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে নারীর মৃত্যুর সময় তাহার 

স্বামী তাহার প্রতি সন্ধষ্ট গাকে, বৃত্যুর পরে সেই নারী স্বর্গে প্রবেশ করিবে । 
* বর্ণনায় £ হযরত উদ্ম্ে সালামাহ্ |  শাতিরসিী 

: ১৪ আমার পিজা বসুন (:)-এহ নিকট জি গ্রাসা . কারলেন £ 

জাবাদের কোন রমণীর তাহার স্থা্সীর উপর .কি হক. আছে? তিনি 
ধলিলেন্টীঃ হখন তুমি খাদ্য শ্রহণ কর তাহাকে খাঁদ্যদান কর: খন বন্ধ 



স্বামী-স্ত্রীর পরম্পরের প্রতি কতব্য ৬৭৯ 

পরিধান কর তাহাকে বস্ত্র প্রদান করা, তাহার মুখমগ্ডলের উপর আঘাত 
না কর।, তাহাকে তিরস্কার না করা এবং নিজ ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া না যাওয়া | | 

বর্ণনায় £ হযরত হা!কিষ বিন. মাবিয়া। -_-আব্ দাউদ, ইৰ্নে মাষাহ্ 

১৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; যখন কোন বাযী তাহার ভ্রীকে 
সক্রম করিবার জন্য ডাকে, তখন সে উনানের নিকট থাকিলেও যেন তাহার 

নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় । 
বর্ণনায় : হষরত তালুকে বিন্ আলী । _ তিরমিজী 

১৬। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রে সবাপেক্ষা 

উত্তম এবং পরিবারের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার চিত্ত, সেবিশ্বাসীদের মৃধ্যে পূণাঙ 

বিশ্বাসের অধিকারী । 
বর্ণনায় £ হযরত আয়েশা | _- তিরমিজী 

১৭। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ নে ব্যক্তি কোন নারীর মনকে তাহার 
স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে ভাহার হুর বিরুদ্ধে বিঘাত্ত করিয়! 
তোলে, সে আমার দলের অন্তগত নহে। 

বর্ণ নায় £ হযরত আবূ হোরায়বা | - আব দাউদ 

১৮। রমূলুললাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ বিশ্বাসীদের মধ্যে পুশাঙ্গ বিশ্বাসের 
অধিকারী এ .ব্যক্তি যাহার স্বভাব-চন্লিত্র তোমাদের মধ্যে সবাপেক্ষা উত্তম | 
তোমাদের ষধ্যে সে-ই উত্তম, যেঁতাহার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহ|রে উন্ঠম | 

বর্ণনায় £ হযরত আবূ হোরায়রা | - মেশকাত 
নি 

. 

১৯। আরা রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট (উপবিষ্ট) ছিলাম, এমন সময় 

একজন নারী রসূলুমীহ (দ:)-এর নিকট আসিয়া বলিল £ অমি নাঙায পড়িবার 
সময় আমার, স্বাসী সাফওয়ান আমাকে প্রহার করে। জামি রোযা রাখিলে 

ভহা' ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত দে ফজরের নামায 



৬৮০ হাদীসে রস্ল 

পড়ে না। সাফওয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার নিকট 
ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল : হে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ | “আমি 
নামায পড়িবার সময় সে আমাকে প্রহার করে'' তাহার এই কথা সম্বন্ধে 

(আমার বক্তবা এই যে,) সে দুই সর! দিয়া নামাষ পড়ে, আমি তাহাকে তাহা 

নিষেধ করিয়াছি । রসূলুল্লাহ (দ:) তখন বলিলেন £ যদি সে এক সুরা 
দিয়! নাযায পড়িত তবে তাহ। মানষের জন্য যথেষ্ট হইত। “আমি রোযা 
রাখিলে তাহা তক্গ করিয়া দেয়' তাহার এই কথা সম্বন্ধে (আমার বক্তব্য 
এই যে, ) আমি একজন যুবক, আমি (সহবাসের অপেক্ষায় ) আত্ব-সংবরণ 
করিতে পারি না । রসূলুল্লাহ (দ:) তখন বলিলেন £ কোন নারী যেন তাহার 
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল (অতিরিক্ত) রোযা না রাখে । ““সুধোদয় না 
হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামায পড়ে না' তাহার এই কথা সন্বঞ্ধে (আমার 
বক্তব্য এই যে,) আমি এমন পরিবারভুক্ত যাহারা এই জন্য জুপরিচিত। 
সুযোদয় । হইলে আমরা নিদ্রা হইতে জাগিতে পারি না। রসূলুল্লাহ (দঃ) 
বলিলেন : হে সাফওয়ান! যখন নিদ্রা হইতে জাগ, তখন নামায পড়। 

বর্ণনায় : হযরত আব সঈদ খুদৃরী | -_ আবু দাউদ, ইবৰ্নে মাযাহ্, 

২০। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : স্বাসী তাহাব স্ত্রীকে কি জন্য প্রহার 
করিয়াছে, তাহা যেন কেহ জিজ্ঞাসা না করে। 

বর্ণনায £ হযরত উমর । --আব্ দাউিদ, ইবৃনে মাষাহ 

২১ রসলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ তিন ৰাক্কির নামায এবং আযান 
গৃহীত হয় না__-পলায়নকারী দাস যে পর্বন্ত প্রত্যাবতন না করে; যে নারীর 
স্বামী তাহার উপর গোটা রাত্রি অসস্থষ্ঠ ছিল এবং যে নেতার প্রতি তাহার 

সম্পূদায়ের লোক জন্তু নহে। . 
বর্ণনায় £ হযরত আব উমামাহ । --তিরমিজী 

২২। রমূলুল্লাহ্ (দ:) বলিয়াছেন £ যখন কোন রমণী তাহার স্বামীর 

অনুমতি ব্যতীত স্বাীর উপাজিত ধন ব্যয় করে, সে (লারী ) তাছার অক্িত 
পৃণ্যের অর্দেক পাইবে । 

. বর্ণনা £ হযরত আবূ হোরায়রা | ' --কোঁধারী, মোসলেন 



ত্বামী-স্রীব পরম্পরেব প্রতি কর্তব্য ৬৮১ 

২৩। বস্লুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : নাবীগণ সম্বন্ধে আল্লাহকে তষ 
কব, আল্লাহব জামিনে তোমবা৷ তাহাদিগকে গ্রহণ কবিষাচ এবং আল্লাহর 
'আযাতেব সাহায্যে তাহাদেব গুপ্ত অঙ্গ তোঁমাদেব জন্য বৈধ করিয়া । তোমাদেব 

প্রতি তাহাদেব কর্তব্য এই যে, -তাহাবা যেন অন্যকে তোমাদেব শয্যা 

অভ্যর্থনা না কবে। ইহা তোমাদেব নিকট ধৃণিত। যদি তাহাবা তাহা 

কবে তাব ক্ষতি না কবিষা তাহাদিগকে প্রহাব কর এবং তাহাদেব প্রতি 
তোমাদেব কতব্য এইযে, তোমবা ন্যাযসঙ্গতভাঁবে তাহাছিগকে অনু-বস্ত্ 
পান কব। 

বণনায £ হযবত জাবেব বিন্ আবদুল্লাহ্ । বোখারী, মোসলেন 

২৪। বিদায হজ্জে ভাষণদানকালে বসূলুলাহ (দঃ) বলিয়াছেন : কোন 

বমণী যামীৰ অন্মতি ব্যতীত স্বামীব গৃহ হইতে সামান্য মালও ব্যয় কবিবে 
না। প্রশ কবা হইল £ হে আল্লাহ্ব ,বসূল। খাঁদ্যদ্রব্যও না? তিনি বলিলেন £ 
উহ! আমংদেব সবৌবকৃষ্ট মাল । 

বর্ণনা £ হযবত আব উমামাহ | --তিবমিজী 

হক. শোফ। (অংশীদাবে অগাধিকার) 

কোনও ভূষি বিক্রন হইলে তাহা খবিদ কবিতে অংশীদাৰ ৰ৷ প্রতিবেশীর 
দাবীই অগ্ণণ্য | - 

১। বসূলুল্লাহ (দ:) প্রত্যেক অবিভক্ত দ্রব্যে হক্ শোফার (অংশীদাবেব 
অগ্লাধিকাব) আদেশ দিযাছেন। *যখনী সীমানা নিদিষ্ট হইযা উহার চিহ 
দেওয়া হইযা যায, তখন হক্ শোফা থাকে না। 

বর্ণনায় £ হযবত জাবেব। -_বাখাবী 

২। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ নৈকট্েব কাবণে প্রতিবেশীব 
অধিকতব অধিকাঁব বহিয়াছে। 

বর্ণনাষ £ হযরত বাফে। --বোখাবী 



৬৮২ হাদীসে বসল 

৩। ভূমিব সীমানা নিদিষ্ট হইযা গেলে, তাহাতে হক শোঁফা নাই । 
কৃপেব এবং খেজুব গাচেব হকৃু শোফা নাই। 

বর্ণনায় $ হযবত গসান। _বালেক 

ইসলামে পাচাটি স্ন্তের মধ্যে হভ্জ অন্যতম । হজ্জ আল্লাহ-প্রেমমলক্ 

কতকগুলি নির্দিছ ল্মব সগাবশ ইহা সকলেব প্রতি অবশা কৰণীয নহে । 

স্বাধীন, সুস্থ, বযস্ক 3 পষিজ্জনবর্গেবক ভবশ-পোষণে সক্ষম মুসলমানের 

প্রতি হজ্জব্ুত পালন কব] অনশ্য কবণীব। পবাধীন দাস-দাসী, অপ্রাপ্ত 
বযস্ক, উন্মাদ, বোণশান্ত, দকিদ্র ৪ নিঃস্ব মানবেন হজ্জে গমন কবিতেই 
হইবে, এমন ন”হ। 

পবিত্র ভজ্ত পালনে পবলোনে অত্যধিক পুণা লাভ হইবে । তাহা 
ছাড়া ইহাতে ইহলোকেও অশেষ কলাণ নিহিত বহিযাছে। ইহা সাষ্যেব 

চবম শিক্ষা প্রদান কবে--সকল মুসন্মমান ভাই ভাই একই আদমেব সত্ভান, 

একই সষ্টান বিশ্বাসী । পৃথিবীব "ঞ্সলমান ধনী দলিদ্র, ইতর-ভদ্র কদী- 

প্রজা, শত-কৃষ্ণ সকন্ছে একই বেশে একই প্রেমে উদ্বদ্ধ হইযা একই 
তীর্ধে সমবেত হয । এতগ্ক্যতীত দেশ পর্মটানব ছ্বাবা যে বাস্তব অভিপ্রতা 

লাভ হয তাহা, হত্জেৰ অমব্যে পাওমা যাষ। বাজটনতিক ও তৌগোলিক 

সীমাবখা লঙ্ঘন কবিষা ক নদ-নদী পাভাড-পবত অতিক্রম কবিয। “দশ 

দেশান্ব হইতে বিশ্বেৰ মসলমাল্ণণবে একটি মাত্র তীল্্গ উপনীত হতে হব, 
ইহা কম ধৈর্য ৪পবিশষেব কখা নয | বিভিন দেশ, বিভিন্ জানি ও ক্ড্নি 
পরিবেশ দেখিষা নৃতন তথা লাভ কবা যায । হজ্জেব আব একটি উপব বত, 

হইল--ইহ] অন্তবকে খর্সেব দিকে আকুষ্ট কাব । প্রাচীন জ্মৃতি সমু 
ষখা, হষযৰত ইব্াহীমেৰ আত্ব-সমর্পণ, হাজবাকে মক্প্রাস্তবে ণিগসন, 

হযবত ইসমাইলেন জল্!, পানিৰ জনা হাঙ্ছেবার সাফা ও মারওয' পর্বতে 

দৌড়াদৌডি, শিশুব পদ সঞ্চালনে পাঁনিব উত্স বহির্গযন, ইসমাইলকে 

কোববানী, শষতানেব প্রতাবণাব জন্য পথে প্রস্তব নিক্ষেপ, পবিশেষে প্রিষ 
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পুত্রের গলায় অস্ত্র চালনা এবং তৎপরিবর্তে দু্ধা হত্যা প্রভৃতি এ্রতিহাসিক' 
ঘটনার চিরস্মরণীয় নিদর্শনগুলি চক্ষের জাঁমনে পড়িলে মন স্বভাঁবত:ই 
আল্লাহর প্রেমে উদ্বদ্ধ হইয়া উঠে। 

১। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন : হে মানবগণ! তোমাদের উপর হজ্জ 
ফরয হইয়াছে । এক বাক্তি বলিয়া উঠিল £ হে আল্লাহ্র রসূল! প্রত্যেক 
বখসরই? তিনি নীরব রহিলেন | এইরূপ সে তিন বার জিজ্ঞাসা করিল। 
তারপর তিনি বলিলেন : যদি আমি হী।' বলিতাম তবে ইহা ওয়াজেব 
হইয়া বাইত, তখন তোমরা ইহাতে অক্ষম হইয়া পড়িতে । অতঃপর তিনি 

বলিলেন £ যতক্ষণ আঁমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া! থাকি, আমাকে প্রশু 
করিও না| কেন-না, তোমাদের পূর্ববতী লোকেরা অতিরিক্ত প্রশের কারণে 

এবং নবীদের সম্বন্ধে মতভেদের কারণে ধ্ব'দ প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি বখন 

তেমিদিগকে কোন কিছু করিতে আদেশ করি, তাহা সাধ্যযত কর এবং যখন 
কোন কিছু করিতে নিষেধ করি, তাহা হইতে বিবত থাক । 

বর্ণনায় : হযরত আৰু হোররায়বা | -_ মোসলেম 

₹। রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন ; বে আল্লাহ্র সন্তষ্টির জন্য হজ্জ কষে এবং 

কোন বিৰাদ-বিসংবাদ ও পাপ করে না, তাহার জননী তাহাকে বেদিন প্রসব 
করিয়াছে সেসেই দিনের ন্যাষ (নিষ্পাপ হইয়া! হজ্জ হইতে) ফিরিয়া! আসে । 

বর্ণনায় : হযরত আব. হোবায়র! |. - বোথারী, মোসলেক্ক 

৩। খাঁস্য়াম সম্প্দায়ের একজন শ্রীলোক. বলিল ঃ হে আল্লাহর 

প্রেরিত পুরু ! আল্লাহ্র দাসদের উপর যাহা ফরয হইয়াছে, আমার বৃদ্ধ 
পিতার তাছা বাকী রহিয়াছে ( সে যানবাহনে আরোহণ করিতে অক্ষম | 

তাহার পক্ষে কি আমি হজ্জ করিব? তিনি বলিলেন : হ৷। (ইহা বিদায় 
হজ্জের হটনা )। | 

বর্ণনায় : হযরত ইবনে আব্বাপ। - বোখারী" 

৪ | 'রাওহাতে' একদল .অশ্বারোহীর সহিত রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সাক্ষার্খ 

হইলে তিনি বলিলেন £ ইহারা কাহার ? *তাহা'রা বলিল : মুসলমান । তাঁহারা 
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রাস করিল : আপনি কে? তিনি বলিলেন : আল্লাহর রসল। একজন 
স্বীলোক একটি বালককে তুলিয়া ধরিয়া বলিল ; ইহার কি হজ্জ আছে? 
তিনি বলিলেন £ হা, তোমার জন্যও পুণ্য আছে। ৰ 

বর্ণনায় £ হযরত ইবনে আব্বাস | - মোসলেষ 

৫। ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আমি (একবার) রসূলুলাহ (দ:)-এর 
অনুমতি প্রার্থনা করিলাম । তিনি বলিলেন : হজ্জই তোমাদের ধর্স-যুদ্ধ | 

বর্ণনায় ঃ হযরত আয়েশ] | _ বোখারী, মোসলেষ 

৬। রসলুলাহ (দ:) বলিয়াছেন £ ষে হজ্জের ইচ্ছা করে, সে যেন 
'শীঘই হজ্জ করে। ্ 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস | ' - আব দাউদ 

৭। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার সামথ্য থাকে এবং আল্লাহর 

€ কাবা ) গৃহে পেঁছিবার যানবাহন থাকে, তবুও যদি হজ্জ না করে, তবে 
'সে খ্রীষ্টান বা ইহুদী রূপে মারা যায়! কেন-না, স্হান আল্লাহ বলিতেছেন : 
“মানুষের মধ্যে যাহার কাবা (গৃহে) যাইবার সঙ্গতি আছে, তাহার জন্য 

আল্লাহ্ কাবার হজ্জ ফরয করিয়াছেন |” 
বর্ণনায় ই হযরত আলী । - তিরমিজী 

৮। (একবার) রসূলুল্লাহ (দঃ) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন ঃ 
' শোবৃরাষার পক্ষে “লাব্বায়েক'”। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : শোৰরাম। . কে ? 

' সে বলিল : আমার ভ্রাতা (অথবা! আমবি আন্মীয়) ৷ তিনি (তাহাফষে) জিজ্ঞাসা 
করিলেন : তুমি কি তোমার (নিজের) হজ্জ করিয়াছ ? সেৰলিল : না। 
'গতিনি বলিলেন £ (অগ্নে) তোষার হজ্জ আদায়.কর, তারপর শোবরামার 
হজ্জ কর। | | 

বর্ণনায় : হধরত ইৰৃনে আব্যাস। ্ আবু দাউদ 

৯) একা লোক রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট “আসিয়া বলিল £ হে 
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আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ! কোর জিনিস হজ্ডঞকে ফরয করে? তিনি 
বলিলেন : সঙ্গতি ও যানবাহন । 

. বর্ণনায় : হযরত ইবৃনে উর | __তিরষিজী, ইক্নে মাধাহ্ 

১০। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ ওমরাহকারী এবং হাজী আল্লাহ্র 

অতিথি । যদি তীহারা তাহাকে ডাকে, তিনি তাহার সাড়া দেন! যদি তাহারা 
ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাদিগকে ক্ষম। করেন। 

বর্ণনা ; হযরত আবু হোরায়ব! _ ইবনে মাযাহ 

হত্যার পাপ 

হত্যাকারীর জন্য ইহলৌকিক শাস্তি ছাড়াও পরলোকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা 

রহিয়াছে । কুরআন বলে £ “ন্যারসঙ্গত কারণ বাতীত কাহাকেও হত্যা 
করিও না । কেহ কোনও বিশ্বাসীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিলে সে নরকগামী 
হইবে ।” 

১। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন; যদি একজন বিশ্বাসীর হত্যার 
ব্যাপারে নভোমণ্ডল ও ভূষগ্ডলের সকল অধিবাসী অংশ গ্রহণ করে, তবে 
আল্লাহ্ তাহাদের সকলকেই নরকাগ্রিতে নিক্ষেপ করিবেন । 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরাম্বরা । - তিরমিজী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইয়া মারা যায় 
'বা ইচ্ছাপূরৰক কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে, সেই পাপ ব্যতীত আল্লাহ্ খুব 
সম্ভব তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিঘেন। 

বর্ণনায়; হযরত আবু দারদায়া । যা _ আবূ দডিদ 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : অন্যায়ভাবে হত্যা না করা পর্যস্ত যে 
কোন বিশ্বাসী য্গলের মধ্যে বধিত হয়। যখন সে অন্যায়ভাবে হত্যা করে 
তখন তাহা বন্ধ হইয়া যায় । 

বর্ণনায় ; হযরত আবু দারদায়। । -_ আবু দাউদ 
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৪। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিযাছেন £ কোন বিশ্বাসীর হত্যার ব্যাপারে যে 

ব্যক্তি অর্ধেক বাক্য দ্বাবাও সাহায্য করে, “আল্লাহ্র সাহায্য হইতে বঞ্চিত” 
এই বাক্য তাহার উভম চক্ষু মধ্যবতীস্থানে লিখিত অবস্থায় সে জাল্লাহৰ 
বাহিত সাক্ষাৎ কবিবে। 

' বর্ণনায় £ হযরত আবু হোবায়বা | -ইব্নে যাযাহ্ 

৫। বসূলুল্লাহ্ (দ:) বলিযাডেন £ যখন কোন মুসলমান তাহাব ভাতা 
সুসলম্যনের বিকদ্ধে অস্র ধাবণপুৰবক তাহাব কন্ুধীন হয. তখন তাহাবা 
উভয়েই (যেন) নকুকেব দো খাকে | যখন তনাধো একজন (বিপক্ষ ) 

*শঙ্গীকে হত্যা কবে, তখন (বাস্তবে) উভব ব্যক্তি নবকে প্রবেশ কবে। 
রর্ণনায £ হযরত আৰু বাকবাহ । --বোখাবী, মোসলেষ 

হত্যার শান্তি 

ইসলামী বিধান মতে নিবপবাধ ব্যক্তিকে হত্যা কৰা বড পাপ। কবমান 

ইহার শান্তি নিধাবিত কবিব! দিয়াছে | কৰমআান বলে £ “হে বিশ্বাসী- 

গণ! নিহত ব্যক্তিব সম্বন্ধে তোমাদেৰ জন্য তাহার বিনিমমেব বিধান দে ওযা 
€গল--স্বাধীন ব্যক্তিব পববন্তে স্বাধীন ব্যভি. দাস-দ'দীব পরিবহে দাস- 

দাসী, নারীর পবিবর্তে নাবী (হত্যার বিবান কহিল )। কিন্ত যদি কেহ 

তাহার ভ্রাতাঁর* ( হত্যাকাবীৰ ) জীবন ক্ষম) কাব্যা দেয়, তবে হত্যার 

বিনিষয়ে নিষষান্যাষী ক্ষতিপূবণ দেওয়া যাইতে পাকেএই হত্যাৰ মধ্যেই 

তোমাদের জীবন ধারণ বহিযাচে |" 'অনিচ্ডাকৃত হত্যাব বিনিময়ে হত্যা কবনি 
বিধান নাই. সেখানে ওধু ক্ষতিপূবণ করিত হইবে | হত্যাব প্রমাণ পাও। 

না গেলে, সরকারী ধনাগবি হইতে নিহত ব্যক্তিৰ উন্তরাধিকারীদিগকে 

ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিষাছেন £ পুনরুথানের দিন মানুষের প্রথস যে 
বিষয়ের বিচার হইবে, তাহ! হত্যার বিচাব | 

ব্ণনায় ; হযরত আবদল্লচহ বির ময্উদ। .. -বোখাবী 



হত্যার শাস্তি ৬৮% 

২। বসূকুল্লাহ্ (দ:) বলিযাছেন : যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, “আল্লাহ্ 
ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আমি তীহাব প্রেরিত পুরুষ”, তাহাকে তিনন্ট 
কাবণ ব্যর্তীত হত্যা কৰা যায না--(১) হত্যাৰ পবিবর্তে হত্য।, (২) 
ধববাহিত অবস্থার ব্যভিচাৰ এবং (৩) ধর্নচ্যুতি অর্থাৎ দলত্যাগ | 

বর্ণনায় ; হযবত আবদুল্লাহ বিন্ মস্উদ। , * মেশকাত 

৩। একদ৷ "আনাস বিন্ যালেকেব চাচী বোবাই আনসাবদেৰ একস 
বালিকা দাত ভাজিযা দিযাছিল । তাহাব! নসূলুল্লাহ (দ:)-এব নিকটে উপস্থিত 

হইলে তিনি তাহাব ক্ষতিপূবণ লইতে বলিলন | আনাস বিন্ নজব (আনাস- 
(বন মালেকেব চাচা ) বলিল ; আল্লাহব শপথ, তাহ] হইবে না, তাহা দাত 

ভঙ্গ করা যাইবে না। বমুনুল্লাহ (দঃ) বলিলেন ; হে আনাস। ক্ষতিপূৰণ 
লগ্ষা আল্লাহৰ বিধান। ইহাতে লোকজন সন্ত হইল এবং ইহাব নব্য 
লইগ | বসুরুগ্লাহু (দ:) বলিলেন £ আল্লাহ্ব দাসদেৰ মন্ধ্য এষন দাসও আছে 
যে,সে আল্লাহ্ব নামে শপথ কৰিলে তাহা পুর কাৰে। 

বণনায ; হযরত আনাস । __ৰোখারী, মোসলেম 

8। ভ্রোহাযনা খোত্রীয বতক “স্*কেব নিকট বসূলুল্লাহ (দঃ) 
আমাদিগকে (ধ্রুব্ণ ববিযাচিহলন | আমি ত্রাহীদেব নিকট পৌছিবা তাহাকে 

আক্রমণ কবিবামাত্র সে বলিযা উঠিল; আল্লাহ ব্যতীত উপাসা নাই ।” 

তবুও আমি তাহাকে আত্রমণ কবিযা হতা ববলাষ। বসুন্ুলাহ (দ:)-এর 
নিকট আসিয়া এই কথা৷ জানাইলে, ভিনি বলিনেন : আল্লাহ্ ব্যতীত 
উপাসা নাই”? এই কা বলা সঞ্ছ্রেও তুমি তাহাল্ক বব কবিযাছ ? আনি 
বলিলাম £ সে প্রাণ বংচাইবাব জর্মা ইহা কবিবাচে । তিনি বলিলেন " তুমি 
তাভাব জদয়েব সহ্ধ্য প্রবেণ কৰিলে ন' কেন ” অন্য বণনায £ বসূলুল্লাহ 
(দ:) বন্বিলেন : ““মাল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাট' পুনকথাঁনেব দিন বখন 
«এই কথা আসিৰে তখন তুমি কিৰপ কবিবে? তিনি পুমঃ পুনঃ এই কথা 
বলিলেন। ৮" 

বর্ণনার £ হযবত ওসামাহ্ বির যায়েদ । -_ বোখারী, সোসলেন 



৬৮৮ হাদীসে বস্ল 

৫। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : মসজিদেব মধ্যে কোন শাস্তি দেওয়া 
বাইবে না এবং পুত্রের বিনিময়ে পিতাব নিকট হইতে হত্যা মূপা আদাক 
করা যাইবে না। 

বর্ণনার £ হযরত ইবনে আব্বাস । তিরমিজী” 

*৬। হযবত সোবাকা বলেন £ রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন পুত্র হইতে পিতাকে 
হত্যাব মূলা দিতেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিল!ম। কিন্তু পিতা হইতে 

পুত্রকে কোন মূল্য দেওযা হয় নাই। 

বর্ণনায় £ হযবভ আমব বিন. শোয়াইব | -ভিবমিজী 

হযরতের প্রতি দরূদ 
কুরআন বলে £ “হে বিশ্বাসীগণ ' শাহাব উপৰ দবদ এ সালাম প্রেনণ 

কর।'' প্রকৃত কৃপণ এ ব্যক্তি যে হযবতের নাম স্মবণেব পে তাহা 

প্রতি দদ প্রেবণ কবে না | হযবতেব প্রতি দকদ না পাগাইলে দোষা স্থগিত 

থাকে । এমন কি নামাযের মধ্যেও তাহাব প্রতি দবদ প্রেবণেন নিষম 
রহিয়াছে। 

১। তাহাবা জিজ্ঞাসা করিল £ হে আল্রাহ্ব প্রেবিত পুকষ ! আমবা 
কিভাবে আপনাব প্রতি দবদ পড়িব " তিনি বলিলেন : বল, হে আল্লাহ্ । 

তুমি যেপ ইব্রাহীমেৰ উপব দরূদ পাঠাইবাছ, তদ্রপ মোহাম্মদেব উপব, 
তীহাব স্ত্রীদের উপর এবং তীহাব বংশধবগণেব উপব দবদ পাঠাও এবং 

তুমি যেবপ ইব্রাহীমের উপব প্রাচুর্য দিযাছ, তজ্জপ মোহাম্মদের উপব, তাহাক 
পরিজনবর্গেব উপর এবং তাহার বংশখবগণেব উপব প্রাচুর্য দাও। নিশ্চষ, 
তুমিই বনু প্রশংসিত, মহা গৌববান্বিত। 

বর্ণ নায় ঃ হয়বত আবু হামিদ । - বোখারী, যোসলেফ 

২। বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : যে আমার উপব একবাব দরূদ প্রেরণ 
করে, আল্লাহ্ তাহার উপব দশ বার দরূদ প্রেবণ করেন, তাহার দশটি পাপ 
ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার জন্য দশটি পদমর্যাদা ঘধিত হয়। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আনাস। পু _-নেসায়ট 



হযরতেব প্রতি দরূদ ৬৮৯ 

৩। একদা রসূলুলাহ্ (দঃ) তীহাব মুখমণ্ডনে ওভ স বাদের চিভ লইযা 
আসিলেন এবং বলিলেন £ জিবরাঈল আমাঁব নিকট আসি”; বলিল : হে 
মোহাম্মদ ! ইহা কি তোমাব জন্য আনন্দের বিষ নয মে, যদি তোমাৰ 
উন্নতের কেহ তোমাব প্রতি একবাব দকদ পাঁঠাম, আমি তাহান উপব 

দশ বার দরূদ পাঠাউন ? 
বর্ণনা £ হযনত আবু তাল্ছা। _-লেযাধী 

8৪। রসূলুল্লাহ (দ:)-কে বলিতে শুনিযাি 2 তোমাদেশ গুহগুণিকে 

সমাধি কবিও না এব আমান সমাধিকে উৎসব কপে গ্রভ | কালি মা, 
বরং আমার প্রতি দনদ প্রেলণ কব । তোমবা বেখানেই থাক, ভামাদেৰ 
দরূদ আমার নিকট পৌছে। 

বণলায় £ হযবত আবু হোল খব] | -ন্শোষী 

টে| কে পর্যন্ত ভুমি তোমাৰ নলীপ প্রতি দনদ »। পানা, সে পরীস্ 
প্রাথনা আকাশ ও 'নাভিতণ আবছান পানে এব" কি আবানে 

উঠে না। 
বর্ণনায £ হযবত উন বিন খাভাব | -তিবমিজী 

৬। রসূলুলাহ্ (দ*) বা যাঁটেন » কুপশ এ খ্ক্তি, বাছাব নিব্ট আমান 

নাম আ্বাবণ করা হন, এখচ গে আমাৰ প্রতি দন্দ পাঠান লাই! 
বর্ণনায় £ হযনত আপা । --তিসমিজী 

৭। রূসুলুল্লাহ্ (দ:)-এব প্রতি যে ব্যক্তি এক বাব দবদ পড়ে, আল্লাহ্ 
এবং তাহার ফিরেশৃতাগণ তাহাব প্রতি ৭% বাব দবদ পড়েন। 

বণনায় £ হযরত আবদৃনাহ বিন্্*আমব। -আহমদ 

হাঁচি ও হাই তোল। 
হাঁচি কর্মের লক্ষণ এবং হাই তোলা অলসতাব লক্ষণ হাচি দিয়া 
“আবৃহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) বলা স্নুত। ইহাব উত্তরে 
শ্রোতার ইয়ার্হায়ুকুমুল্লাহ (আল্লাহ্ তোমাদিগকে দয়া করুন) বলা 

৪৪-- 



৬৯০ হাদীসে রসুল 

ওয়াজেব। হাই তুলিবার সময় হাত দ্বারা অথবা বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া 
রাখা উচিত। 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ; আল্লাহ্ হাঁচি ভালবাসেন এবং হাই 

ঘৃণা করেন। তোমাদের কেহ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহাযদু'* (আল্লাহর 
প্রশংসাবাদ ) পড়ে, তাহ! যে মুসলমানগণ শুনে তাহাদের প্রত্যেকের কতব্য, 

“ইয়ার্হামূক্মুললাহ” (আল্লাহ্ তোমাদিগকে দয়া করুন) বলা । হাই শয়তান 

হইতে আসে । তোমাদের কেহ যখন হাই তোলে, সে যথাসাধ্য তাহা যেন 
ফিরাইয়া রাখে, কেন-না হাই দিলে শয়তান তাহ] লইয় হাস্য করে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র) | মেশকাত 

২। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন হাঁচি দিতেন, তখন হাত বা কাপড় দ্বারা 

মুখমণ্ডল আবৃত করিতেন এবং তাহা দ্বারা তাহার স্বর বন্ধ করিতেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবু হোরায়র] | তিরমিজী 

৩। একদা দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সম্মুখে হাচি দিল। তিনি 
একজনের উত্তর দিলেন এবং অপর জনের উত্তর দিলেন না | লোকটি জিজ্ঞাসা 

করিল ; হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ ! এই লোকটির উত্তর দিলেন, কিন্ত 
আমার উত্তর দিলেন না কেন? তিনি বলিলেন ঃ এই লোকটি আল্লাহ্র 
প্রশংসাবাদ করিয়াছে কিন্ত তুমি তাহ রুর নাই । 

বর্ণনায় হযরত আনাস । - বোখারী, মোসলেষ 

হাল্মামখান্ট্ী বা গোসলখানা 

১। একবার হেসের কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশার নিকট আগমন 
করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন £ তোমরা কোথ! হইতে আসিয়াছ ? তাহারা 
বলিল £ সিরিয়া হইতে । তিনি বলিলেন £ হয় ত তোমরা এমন দেশ হইতে 

আসিয়াছ, যেখানের নারীগণ গোসলখান! ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহারা 
বলিল £ হী । তিনি বলিলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-কে বলিতে শুনিয়াছি £ 



হাম়ামখানা বা গোঁসলখান। ৬৯১ 

যেনাবী স্বামীব গৃহ ব্যতীত অন্যত্র পবিধানে বস্ত্র উন্মোচন কবে, সে যেন 
ভাহাব ও তাহাব প্রভুব মধ্যস্থিত পর্দা ছিডিযা ফেলিল। 

বর্ণনা £ হযৰত আবুল মালিহ. | _তিবমিজী, আবু দাউদ 

২। বসূলুল্লাহ (দঃ) পুকঘ এবং শবীকে একসঙ্গে শোসলখানাব প্রবেশ 
কবিতে নিষেধ কবিযাছেন। তাঁবপব পুকষদিগরকে তিনি পাযজামা সহ 
প্রবেশ কবিতে আদেশ দিযাছিলেন। 

বর্ণনায় £ হযবত অদাযশ। | »-তিবমিজী, আবু দাউদ 

৩। বসুলুলাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ আঁল্লাই এবং পবকালকে তে বিশ্বাস 
শ্ববে, সেযেন পাযজামা ব্যতীত গোসনখানায প্রবেশ না কবে, সে যেন 

তাহা স্ত্রীকে গোসলখানা প্রবেশ কবিতে না দেয | আল্লাহ এবং পববালকে 

যেবিশ্বাস কবে, সে যেন এমন (ত্বানে) ভক্ষণ না কবে, যেখানে মদ্য 

পবিবেশন কবা হয । 

বর্ণনাষ ঃ হযবত জাবেব। --তিবমিজী, নেসাধী 

8৪ বসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিযাছেন £ তোমবা অপব দেশ ভয কবিষা 

সেখানে গোসলখানা দেখিতে পাইবে । পুকষগণ যেন সেখানে পাষজামা 
ব্যতীত প্রবেশ না কবে। নাবীদিগেব পীডা বা প্রসবক্তনিত বোগ ন৷ 
হইলে তাহাদিগকে তাহাতে প্রবেশ কবিতে নিন্ষৰ কবিবে। 

বনায £ হযবত আবদ্লাহ বিন্ আমব। »-_-আব্ দাউদ 

হারানো এবং প্র] থিত সম্পত্তি 

পথিমধো কোন হাবানো বস্তু পাওযা গেলে, তাহা ঘোষণা শোটিস বা 
যে কোন উপায ছ্বাবা বস্তব মালিকেব সন্ধান লইতে হইবে। মালিক পাওয়া 
না গেলে এক বৎসব পর্বন্ত অপেক্ষা কবাব পব 'ষ ব্যজি পাইযাচ্ছে সে-ই 
উহাব মালিক হইবে । পচনশীল দ্রব্য হইলে তাহা বিক্রয করবিধা তাহাব মূল্য 

এক বৎসব পর্যস্ত জমা বাঁখ্বাব বিখান বহিযাছে | 



৬৯২ হাদীসে রস্ল 

১। লসুলুললাহ্ (দঃ) হাভীদের হারালো বস্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিয় ছেন। 

বর্ণনার : হযনত আবদুর রহমান বিন্ উসমান । ও _ মোসলেম 

২। একজশলেকি রসুলুল্লাহ (েঃ)-এর নিকট 'আসিয়া হারালো বস্তু সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন £ ইহুরি আবরণ ও বাধন ঠিক' রাখ এবং 
এক বৎসর পর্যস্ত ঘোষণা করিতে থাক | যদি মালিক আসে, তবে উত্তম, 

যদি না আসে, তবে তুমিই ইহার' মালিক । দে জিজ্ঞাস।৷ করিল : পথভোলা 

মেষপাল্ সন্বন্ধে। ? তিনি বলিলেন £ ইহা তোমার, তোমার ভাইয়ের বা বাঘের 

জন্য | সেজিভ্ঞাসা করিল : পথভোলা উট. সম্বন্ধে? তিনি বলিলেন : তোমার 

যাহা, তাহা তোমারই এবং তাছাদেব বাঁহা, তাহ! তাহাদেরই । যে পর্ন 

তাহাদের মালিক তাহাদ্গিকে না পান, তাহার! পানির স্থানে আমিয়া ঘাস 

খাইতে খাকিবে | অন্য বর্ণনার 2 রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিরাছেন এক বৎসর 
তাহাদের কথা ঘোষণা কর এবং তাহাদের বন্ধন রশি ও আবরণ (বকে) 

রাখিয়া দাও এবং তাহাদের জন্য ব্যয় কর | যদি তাহাদের মালিক পাও, 
পত 

তাহাকে তাহা দিয়া দাও । পু 

বর্ণনায় ঃ হযবত যায়েদ বিন্ খালেদ । --বোখাবী, মোসলেম, মেশৃক1ত 

বক্ষে ঝুলন্ত ফল সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট প্রশ করা 

হইয়াছিল | তিনি বলিলেন £ যে ব্যক্তি আবশ্যক পরিমাণ খায় এবং খলিয়ায় 

ভরিয়া না লয়, তাহার কোন অপরাধ নাই। কিন্ত যে ব্যক্তি তাহা লইয়া 

বাহির হইয়। যায়, তাহার ইহার স্বিগুণ ₹দিতে হ হইবে এবং সে শাস্তি ভোগ 
করিবে যে ব্যক্তি কুড়াইয়৷ লওয়ার পর তাহা হইতে কিছু চুরি করে এবং 
তাহা যদি এক বর্মের মুল্যের পরিমাণ হয় তবে তাহার হাত কাটিতে হইবে । 

তিনি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভেড়া এবং উট সন্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন । 
রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে হারানো বস্ত সন্বন্থে প্রশ্ন কর৷ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন : 
জনসাধারণের পথে বা ঘনবসতি এলাকায় যাহ! পড়িয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে 

এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা কর | যদি মালিক আসে, তাহাকে দিয়া দাও। 

৩। বু 



হারানে। এবং প্রোথিত সম্পন্তি ৬৯৩ 

যদি না আসে, ইহা ভ্ররোগার | বাহা ভলশ্ন্য নির্জন স্থানে পড়িয়। থাকে, 
তাহা শব্বন্ধে এবং প্রোখিত বন অন্বন্বে-এক-পিঞ্চমাংশ | 

বর্ণনায় £ হযরত আসর নিন শোযাইধ |" ' _আৰু দাউদ, নেসায়ী 

৪ | রসুলুলাহ (দ:) বলিনাচেল £ হারানো দ্রব্য যে পাব, সে যেন 
একজন বা কৃইজন বিচাব-বদ্ধিসন্পযু লোক সাক্ষী রাখে এবং ঘোষণা বা 
নোটিস ব্যতিন্নেকে ইভা না বারে । বদি সে ইছান মালিক পাব, তবে যেন 
তাহাকে দিবা দেন। অনাখার ইহ] আল্লাহব সম্পন্তি, তিনি বাহাকে ইচ্ছা 
তাহাকে প্রদান করেন । ্ 

বর্ণনায £ হযব ইয়ছ ্ ন্ হিমার | --আহয়দ, আব দাউদ 

৫। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ মুসল্মানদেব কোন হাবানো দ্রব্য 
অগ্নিস্কুলিজের ্ যার। 

বণনায় : হযবত জারন। . -দারেশী 

৬। একদা হবরত আলী একটি দীনান (পখে) পাইয়া হযরত ফাতিষার 
নিকট লইনা স্মাসিলেন। বনূলুলাহ (দ:)-এর নিকট এই সহ্ন্ধে প্রশ করা 

হইলে তিনি বলিলেন £ ইহ “াল্লাহুৰ দান। অতঃপর রসূলুললাহ (দঃ) উহা 

হযরত আলী 5 ফাতিমালেে লিনা উপভোগ কবিলেন। ইহাব পর এক 

রমণী দীনারেব জন্য কাছিতে কাদিতে আসিল, রসূলুলাহ্ (দঃ) বলিলেন ঃ 
হে নালী! এক দীনার দিয়া দাও । | 

বশণায় £ হযরত অ!ৰু সঈদ খুদরী 1৮ __-আবু দাউদ 

৭ | বসূলুললাহ্ (দ:) ছুড়ি,,বেত, রশি প্রভৃতি হারানো বস্ত কড়াইয়া 

লইয়া তাহ। দ্বারা উপনত হইতে আমাদিগকে অনুমতি দিরাছেন! 
বণনা £ হযরত জণ্লদ | ৃ »_আৰ, দাউ? 



হারাম (অবৈধ) খাদ্যদ্রব্য 
১। রসূলুললাহ্ (দঃ) দস্ত-বিশিষ্ট হিংস্র জন্ত এবং নখর-কিশিষ্ট পক্ষীর মাংস 
ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বণনয় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস । --মোসলেম 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ দর্ত-বিশিষ্ট আক্রমণকারী প্রত্যেক 
হিং প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা অবৈধ । 

বণনায় £ হযরত আবু হোবাযরা | - মোসলেম 

৩। খয়বরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) পালিত গর্দভের মাংস অবৈধ 
করিয়াছেন এবং ঘোড়ার মাংস (ভক্ষণ করিতে) আদেশ দিয়াছেন । 

বর্ণনায়  হযবত জাবের । -_ বোখাবী, মোসলেম 

৪ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঘোড়া, খুচচর ও গর্দভের মাংস ভক্ষণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন । 

বণননায় £ হযরত খালেদ বিন্ অলিদ'। --আবু দাউদ, নেসায়ী 

৫ | রসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপবিত্র প্রাণীর মার খাইতে এবং ইহার দুগ্ধ 
পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন! অন্য বর্ণনায় : তিনি অপবিত্র প্রাণীর 
উপর আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

বর্ণনায় 3 হযরত ইবনে উদব। . | - তিরমিজী, মেশকাত 

৬। রস্লুলাহ্ (দঃ) বিড়াল ভক্ষণ করিতে এবং ইহার মূল্য গ্রহণ 

করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

ঘর্ণনায় : হযরত জাবের। আৰু দাউদ, তিরমিজী 

৭। হষরত আবু কাতাদাহ্ একবার একটি বন্য গর্দত জরেহ্ রুরিয়াছিলেন। 
তাহা দেখিয়া রসুরুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : তোমাদের নিকট$কি ইহার কিছু 



হারাম (অবৈধ) খাদ্য-দ্রব্য ৬৯৫ 

মাংস আছে? তিনি্বলিলেন £ আমাদের সঙ্গে ইহার পায়ের মাংস আছে। 

তিনি [হযরত (দঃ)] তাহাই গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ কবিলেন। 
বর্ণনায় : হযরত আবু কাতাদাহ্ । -_ বোখাবী, মোসলেম 

৮। রস্লুলাহ্ (দঃ) টিকটিকির মাংস ভক্ষণ কবিতে নিষেধ করিযাছেন। 
বর্ণনায় ঃ হযবত আবদব বহমান বিন্ শিবল। --আব্.দাঁউদ, তিবমিভী 

৯। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ আমি টিকটিকি ভক্ষণ করি না, কিন্ত 

ইছাকে অবৈধও করি না । 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে উমব। --বোখাবী, মোধলেষ 

হালাল (বৈধ) থাদ্য-দ্রব্য 

১। খালেদ বিন্ অলীদ হযরত ইবনে আব্বাসকে এই সংবাদ দিলেন যে, 
তিনি রস্লুলাহ্ (দ:)-এর সহিত তাহার খালা অথবা ইবনে আব্বাসের খালার 

নিকট গেলেন। তখন তাহার নিকট একটি রান্না করা টিকটিকি দেখিতে 

পাইলেন এবং সে তাহা রসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর নিকট আনিলেন। খালেদ রসূলুল্লাহ 
(দ:)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন £ টিকটিকি কি অবৈধ ? তিনি বলিলেন £ 

না, কিস্ত ইহা আমার সম্পূদায়ের দেশে নাই, সুতরাং আমাকে ইহা হইতে 
মুক্ত দেখিতেছি। খালেদ বলিলেন : তারপর ইহাকে আঙ্গি নরম করিযা 

খাইলাম এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার দিকে তাকাইয়৷ রহিলেন। 

বর্ণনায় ঃ হযরত ইবনে আব্বাস। টি -বোখাবী মোসলেম 

২। মার্রে জাহরানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) আমি একটি 
খরগোশের পিছনে ছুটিয়া ইহাকে ধরিলাম এবং ইহা লইয়া আবু তার্হার 
নিকট আসিলাম। তিনি ইহাকে জবেহ করিয়া ইহার পিছনের মাংস ও 

উরুর মাংস রসূলুল্লাহ্, (দঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ 
কফরিলেন। 

বর্ণনার | হযরত আনাস । স্বোখারী, যোসনেন 



৬৯৬ হাদীসে রসল 

৩। রগনলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সহিত: আমরা সাতিটি জেহাদে অংশ গ্রহণ 

করিয়াছিল! | তখন তাহাব সহিত আমরা পঙ্গপাল্ খাইতাম। 

ব্ণনাষ £ হযবত আওফা | বোখারী, মোসলেষ 

৪ | একটি ইদুর ( করমাট বাঁধ।) ঘূতের ভিতর পতিত হইয়া মারা গেল। 

রসূল্ল্লাহ দেঃ)-কে এই সম্বন্ধে পরশ কব। হইলে ভিনি বলিলেন £ ইহা এবং 
ইহার চাবিপার্শে বাভা আছে তাহা কেলিযা দিয়! বাকীটা খাও । 

বর্ণনায় £ হযরত মানযুনাহ্ | - বোখারী 

৫। নসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিরাছেন £ আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু 

এবং দূই প্রকার রজত (ভক্ষণ) বৈধ হইবাছে। মৃত জন্থ হইল মাছ এবং পঙ্গ- 

পান ; রক্ত হইল কলিজা এবং প্রীহা | 

বর্ণনাস : হযরত ইবনে উমর | ... -াইবনে মাযাহ 

৬। রপূৃলুলাহ্ (দঃ)-এন নিকট পঙ্গপাল সন্ধে প্রশু করা হইয়াছিল । 

তিনি বলিহুলন £ আল্লাহ্র অধিকাংশ ফৌজ আমি খাই না, কিন্ত যিনি 

আমি অবৈধও (মনে ) করিনা । 

বর্ণনায় ঃ হযবত সালমান | _ আবু দাউদ 

৭1 বদলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যখন ই'দুর ঘিয়ের ভিতরে পড়ে. বি 

জমাট হনে ইহা এবং ইহ|র পাশের অংশ ফেলিয়া দাও, কিন্ত ঘি তরল 

হইলে ইহার নিকটেও বাইও না।& ৃ 
এপ 

বর্ণলাদ £ হযরত আবু ছোরায়রা | - আহমদ, আবু দাউদ 

৮। রসুলুল্লাহ্ (দ:) বলিরাডেশ £ যাহা নদী হইতে আসে এবং যাহা 

পানি হইতে গ্াকিয়া লওয়া বার, তাঁহা ভক্ষণ কর। কিন্তু যাহা পানিতে 

মরে এবং ভাসিরা উঠে, তাহা ভন্মণ করিও না।. ' 

বণনায় £ হযরত জাবের |. --আব দাউদ্ন, ইবনে মাযাহ, 



হালাল (বৈধ) খাদ্যদ্রব্য ৬৯৭ 

৯। রসূলুল্লাহ (দ:) বলিয়াছেন ; পানিতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহা 
াল্লাহ আদমের বংশধরগণের জন্য পবিত্র করেন নহি । 

বর্ণনা £ হযবত ভাবেব। _দারক্ত্নী 

হাহ) 

অধিক হাস! নিষিদ্ধ । কুরজান বলেত “তাহারা যেন অন্প হাসে এবং 
কৃতকর্ণের প্রারশ্চিন্ত স্বন্প অধিক কাঁদে।" রসূলুষ্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ 
“অধিক হ!সিও না, কেন-না ইহা ছ্বাবা হৃদরের মুত্যু ঘটে এবং মুখমণগ্ডলের 
উদ্ভুলত৷ নষ্ট হয়।” তিনি আরও বলিয়াছেন; “আমি যাহা জানি তাহা যদি 

তোমরা জানিতে, তাহা হইলে তোমরা অধিক ক্রন্দন করিতে এবং অল্প 

হস্য করিতে ।” তিনি কখনও অট্হ।স্য করেন নাই, মুদু হাস্যই তাহার 

অভাম ছিল। 

১। আমি রগূলুলাহ (দঃ)বকে আটছাস্য করিতে দেখি নাই, তিনি 
অত্যধিক জানন্দিত হইলেও মৃদু হাসিতেন। 

বণনায £ হধবত আযেশা | - বোখারী 

২। রসলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি এত অধিক মৃদু 
হাস্য কবিতে দেখি নাই । 

বর্ণনায় £ হযদত আবদূল্লাহ্ নিন্ হানেস। --তিরমিদগী 

৩। রসূলুল্লাহ (দ:) নে স্থানে (ফুঁজরেব) নামায পড়িতেন। সুযোদর 
না হ97 শষশ্ন সেপানে বসিয়। খুকিতেন। চধোদয় হইলে তিনি উঠিতেন। 

তাহার! কাব বলিত এবং টুর্দভির বণেন বিষর লইয়। হাশাহাসি করিত। 

ব্রমূলুল্লাহ (55) তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিতেন। 
লাশ 2 হয়রুভ জাবের | " ' --মোসলেন 



হিংসা-বিছেষ 

হিংসা-বিছ্বেষ এমন জিনিস যাহা মানুষের গুণাবলী এবং পুণা নষ্ট করিয়া 
ফেলে। অতৃপ্ত ক্রোধ হইতে হিংসা-বিদ্বেষের জন্য হয়। রসূলুল্লাহ (দ:) 
বলিয়াছেন : “পরম্পর পরম্পরকে হিংসা-বিদ্বেষ তকর্দীরকে রদ করিবার 
উপক্রম করিয়াছিল।' তিনি আরও বলিয়াছেন : “তোমার ভাইয়ের দুঃখে 

ন্থুখী হইও না, কেন-না তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তদ্দারা তোমাকে পরীক্ষা 
করিতে পারেন।” ্ 

১। রস্লুলাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন £ তোমরা! হিংসা ত্যাগ কর, কেন-না 
অগ্নি যেমন জালানী কাষ্ঠকে ধ্বংস করে, তেমনি হিংসা সৎগুণাবলীকে 
ধবংসকরে। 

বর্ণনায় ঃ হযরত আবূ হোরায়র] | --আবু দাউদ 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ ছ্বন্দের মন্দ ত্যাগ কর, কেন-না ইহা 
ধ্বংস কর। ঞ 

বর্ণনায় £ হযরত আবু হোরায়রা | --তিরমিজী 

৩। রস্লুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যে অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ তাহার অনিষ্ট 
করেন | যে শক্রতা করে, আল্লাহ্ তাহার শক্রত৷ করেন। 

বর্ণনায় £ হযরত আবুসেরমাহ্। . --ইবনে মাযাহ্, তিরমিজী 

ক্ষমা 

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ্ বলেন : “ক্ষমা অবলগ্ধন কর।” তিনি 
আবার বলেন £ সদয় বাক্য ও ক্ষমা প্রদান করা অপকার সাধন অপেক্ষা 
অধিকতর উত্তম |” রসুলুল্লাহ (দ:)-এর তরবারির উপরে এই বাক্য খোদাই 
করা'ছিল ; “যে তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাহাকে ক্ষমা কর ; শক্তিশালী 
হইয়াও যে ক্ষমা করে, সে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সন্থান্সিত ব্যজি।” 



ক্ষন ৬৯৯ 

রসূলুলাহ্ (দঃ)-এর মনে কখনও প্রতিশোধের কথা উদিত হয় নাই। মক 
বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে বলিলেন £ যাঁও, তোমরা মুক্ত । 

১। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন £ যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ ! 

আমি যদি বড় শপথকারী হইতাম, তবে আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করিতাম £ 

দানে ধন কমে না ;যেব্যক্তি আল্লাহ্র সত্তষ্ট অনষেণে কোন অত্যাচারীকে 

ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তাহার বিনিময়ে বিচারেব দিন তাহার সম্মান 
বৃদ্ধি করিবেন এবং যেব্যক্তি ভিক্ষাব দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য 
দরিদ্রতার দ্বার উন্মুক্ত করেন । 

বণনায় £ হযবত আব.কাবশাহ্ | - --তিবম্জী 

২। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাকে ইহলোক ও 
'পরলোকবাসীদেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকের সন্ধান দিব না? সে 
বলিল : হী | তিনি বলিলেন £ যে তোমার আত্মীযতাঁৰ বন্ধন ছিনু কবে, তুমি 
তাহা সংযোগ করিবে । যে তোমাকে বঞ্চিত কবে, তুমি তাহাকে দান 
করিবে। যে তোমাকে অত্যাচার করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে । 

বর্ণনায় £ হযবত ওকাবাহ্ বিন্ আমের। --বাইহাকী 

৩। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিযাছেন £ এমবানের পুত্র মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা 
করিরাছিলেন : হে প্রভূ! তোমার নিকট সবাপেক্ষা সন্মানিত বান্দাহ কে? 
আল্লাহ্ বলিলেন : ক্ষমতাশালী হইয়াও যে ক্ষমা করে। * 

বর্ণনায় £ হযবত আৰ্ হোবাযব। | --বাইহাকী 

_সমাপ্ত- 



অয়ুশত।প্রিক পৃষ্ঠা বঙ্গানুবাদ 

কোরআন শরীফ 
অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনুদিত 

ত্রিশ পাঁর। সম্পুর্ণ বিষয়-সূচী-সহ 

হ|দীয়। দশ টাক। মাত্র 

এত স্বল্প মূল্যে কোরআন শরীফের পুর্ীজ বঙ্গনুবদ এই প্রথম 
আমাদের দেশে প্রতোক মগনিষ পবিবানেই আববী কোবআন বহিয়াছে | 

এই অনবাদ মূল আববী আমাতেব মহিত মিলাইযা পডিলে পাঠক-পাঠিকা 
পবিত্র নোবআনেব অর্ধ বঝিতে পানিনবন। যাহীবা আববী পড়িতে পাবেন 
না তীহানাও বাহাতে পবিত্র কেছবআনেব নর্মলাশী হাদ্যজ্ম বিতে পাবেন, 

কোবআনেব এই অনুবাদ বিশেষ কর্ধিমা তাঁহাদেব জন্যই প্রকাশিত হইযাছে। 
বাজ।ণর প্রচলিত বোনিআানন্ব তবষমাসম্াহন প্র সকলই মূল আববীসহ 

প্রবাশিত হঞঘায এই সনন ভক্বমাব হাদীধা সব-সাধাবণেব ক্রষ-ক্ষমতাৰ 
মন্প্য বাখা সম্ভব হয় নাই | ভাই এুত্যাকেই নাভা্ এই পবিত্র কোবআনের 
একখান। কষ বক্ধিতে পান (সই হশ্যই অ নাদের এই প্রন্চষ্টা | 

কোবনানে কোন িঘয 47558 দেগযা হয নাই। এই ভন্য 

আমনা ' তান্ত ষঞ্-সহকাবে “বদ্পতান &ুঁকীফেব বিষ-সূটী তৈযাৰ কবিসাঠি । 
আল্লাহু পাৰ কোবভ।নে লেগ অবহান কখনীনি কক্তে জাদেখ ও উপদেশ 

দিবাচেন না নিগ্ষেধ কবিবাতেন, তাভা পাঠন-পাঠিবা! বিমস-সৃচী অনুসাৰে 
খোজ কবিনে অতি সহজেই বাহিব কক্িত পাঁকিবেন- সম্পূর্ণ কোবআন 
খিযা বেডাইতে হইবে না। 

সর্বজন সমাদৃত এই তবযম'খানিৰ ভাষা প্রাঞ্জল মুদ্রণ পবিচ্ছণ্ন এবং 
'অন্ষসঙ্জা মনোবম | আজই একখান! সংগ্রহ ককন। 



অধ্যক্ষ আলী হারদাব চৌধুরী অন্ত 

কোরতআোন শরীফ সম্পর্ক 
বিভিন্ন পত্রপত্রিক। ও স্ধীরৃন্দের 

কবি জসীম উদকীন--দপ্্দ আবী আাঁনদান চৌণুলা আাছেবেব পবিজ্ 

কোবআনেব অন্বনাদিত বোবশিলান শনীবছামা বডই শন হইমাছে | ইছাবি 
ভাষা! এমন সছ্ & সাবা বর পড়িল মল হনলা এবখানা জন্বাদের 
বই পডিতেছি | 

মূল তাবলী কোবন|ল শন।ণ পড়িবাব »বণি আমান হয় নহি, তাই 
এই অন্বা্টে দুল নতাটা পর্ষিত হপনাঁচছি বাদি শা । বাকা হশবাদকেন 
নিষ্ঠা ও জন্লশ্ভভি খহখালাল দোএ ঢা মদ তিমান় | 

এই পুস্তকে দামও নি সামাশ্য। “পল্খন পাতাষৰ জনমাপাবণের 
ঘবে ঘবে এই মহা-গ্রঞ্থের "শাভা পাবার স্লাযোণ বাবিষা পিণ। ইহাব 
অনুবাদক স্ললেন ধণ্বাঁদেন পাএ হইলেন । শখবতী বাইবেল গ্রস্থথানা। 
মিশনাবীবা নাযসাত্র দাম লইয়া বিঞ্রি বলন । লোল্আান শনীষেব বুল 
প্রচাবেন জনা এহবপ প্রচে&টান প্রাযোভ গ 1০ন। 

অধ্যন্দম আলী হাষদাব সাহেবের এননা” গ্রন্থ সহ পৰে প্রথম পদক্ষেপ । 

এই পৃস্তবেব বহুল প্রচার শধু গ্রন্থকার ও প্রকাশকই উঁধ্গাহিত হইবেন 
না, ইহাব বন্ুল প্রচাব আমাদ্ব জাতীয ভীবনেব পক্ষেও অতি প্রবোজন। 

দেশে অনেক অর্দবান বাক্তি শারটন, ভাবা এই পুস্তবেব বন খণ্ড 
ক্রয কবিয়া আগ্রহী পাক সার্দীবণে মধ্যে বিতরণ কবিষা পুণা সঞ্চয় 
করিতে পাবেন। 

ঢাক! £ ৫-১২-৬৭ ইং জসীম উদদীন 
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